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ESTATUTO DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE

“AS ARS SOFREM DO 
PECADO ORIGINAL”
Cerca de 70 personalidades portuguesas de várias áreas do co-
nhecimento subscreveram uma proposta de princípios e orien-
tações para a criação do estatuto do Serviço Nacional de Saúde. 
No seio dessa proposta destaca-se a criação dos SLS, sistemas 
locais de saúde, agregando a saúde a outras áreas e entidades 
públicas como as escolas, autarquias, a Segurança Social, a 
proteção civil e a sociedade civil na definição do plano de ação. 
O documento foi enviado ao Ministério da Saúde. Refira-se que 
a inexistência de um estatuto do SNS é um fator que contribui 
decisivamente para que a própria Lei de Bases da Saúde resulte 
um conjunto avulso de meros artigos sem consequências práti-
cas para a saúde dos portugueses. Com esta proposta, abre-se 
assim uma janela para a melhoria da organização e funciona-
mento do SNS. Dependências ouviu um dos membros subscrito-
res, o neurocirurgião Dr. Fernando Gomes.

O que motivou um conjunto de personalidades de várias áreas do co-
nhecimento a apresentarem uma proposta de princípios orientadores 
para a criação do Estatuto do SNS?
Fernando Gomes (FG) – O que nos motivou foi agregar o mesmo grupo 
que se bateu por um projeto de lei de bases da saúde, com toda a “guer-
ra” que se gerou na altura, em que de um lado estavam aqueles que con-
sideram o ServiçoNS um serviço que leva à prática o direito inalienável e 
constitucional de todos os cidadãos à saúde, e do outro lado aqueles que 
consideram o SistemaNS, com a oportunidade de ganhar dinheiro ou, se 
quiser, de aplicar o empreendedorismo, para empregar uma palavra que 
ficou muito na moda. O que nos levou a esse tipo de pensamento, através 
de grandes discussões, entre pessoas que nem partilham as mesmas op-
ções partidárias, nem sequer estão em completa sintonia ideológica, foi 
aquilo que nos unia: a defesa da saúde dos portugueses. É nesta perspe-
tiva que o grupo existe, com a grande dinamização de um colega e ami-
go, o Cipriano Justo, que tem sido o seu motor e um lutador.

Fernando Gomes, médico neurocirurgião e subscritor da “Proposta do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde:
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É muito bonito dizermos que estamos num país muito bem colocado 
relativamente à esperança média de vida, quase ao nível dos países 
nórdicos, mas, se formos procurar quem atinge essa esperança média 
de vida, sem problemas e complicações, constatamos que baixamos 
imediatamente para uma diferença, já não de 1 ou 2 anos, mas de 11 a 
12 anos. Isto, referindo-nos à esperança média de vida com qualidade, 
sem incapacidade. Na nossa perspetiva, a saúde só pode ter uma so-
lução multifatorial e não apenas no sistema de saúde. Tem que ser 
uma solução agregada com o ensino, com a alimentação, com os ser-
viços de saneamento, com uma série de áreas muito vasta…

António Arnaut, considerado o “pai do SNS” dizia-nos em entrevista 
que “a saúde não pode ser uma mercadoria para os ricos” … O estatu-
to responde a isto?
FG – Começa logo pelo que continua plasmado na actual Lei de Bases 
da Saúde… O SNS é para todos os portugueses. É algo simples, mas 
também muito importante e, nessa perspetiva, António Arnaut, com 
quem convivi muito, quando em tom de brincadeira lhe perguntava 
quem era a mãe do SNS, costumava responder que a mãe era a Cons-
tituição da República. A verdade é que, apesar das muitas voltas que 
se  deram, não a conseguiram ainda subverter.
É que estão em causa duas concepções totalmente diferentes do pa-
pel do SNS. 
Um Ministro da Saúde já afirmou querer preservar um SNS que, nas suas 
palavras, seria a garantia de acesso dos cidadãos mais necessitados aos 
cuidados básicos de saúde. A nossa concepção é que todos os cidadãos 
têm o direito de poder aceder aos melhores cuidados de saúde.

Não fora o SNS, teríamos conseguido enfrentar esta pandemia?
FG – É fácil ver o que aconteceu à esmagadora maioria das institui-
ções privadas, que efetivamente não prestaram cuidados, fecharam 
portas e, depois, curiosamente, vieram oferecer-se ao ministério para 
cuidar alguns, mas pagos e bem pagos. Vender serviços de saúde é 
algo que me horroriza, porque pertenço àquela geração de médicos 
que trabalhavam para o bem dos doentes, para curar as suas maleitas 
e para defender a sua saúde. Obviamente, lutei ao mesmo tempo, en-
quanto dirigente sindical e da FNAM, para que os médicos dentro do 
SNS fossem remunerados de forma justa, o que nunca aconteceu.
Infelizmente, havia já nessa altura médicos que afirmavam que pre-
tendiam continuar a ser profissionais liberais; hoje não há profissio-
nais liberais. Hoje há empregados de grupos de saúde, de segurado-
ras e cada vez mais haverá. Foi uma ilusão que muitos médicos da al-
tura tiveram e que se paga caro. Eu conheço bem os dois sistemas 
porque também exerci medicina privada, mas deixei de o fazer e repa-
re que, quando fui deputado na Assembleia da República, fui proibido 
de exercer a minha profissão no hospital, mas podia fazê-lo no meu 
consultório… Nessa ocasião, quando vi companhias de seguros impo-
rem-me condições para tratar doentes, constatei que aquilo não era 
para mim e fiquei em dedicação exclusiva todos estes anos.

Ao que parece, também os médicos, mesmo os que exerciam a pro-
fissão liberal, foram vítimas do negócio da saúde…
FG – É verdade… e muitos jovens médicos, essencialmente, vão conti-
nuar a sofrer. Ainda há quem defenda a grande liberalização na saú-
de… Recordo-me de um grupo de jovens médicos surgido há uns anos 
que se posicionava contra a exclusividade nos internatos e, poucos 
anos depois, já surgia um movimento a defender a dedicação exclusi-
va no internato. O que é algo lógico porque, se estou a aprender devo 
estar dedicado àquilo e não a pensar em ganhar uns tostões. Mas 
atenção que, quando voltaram a defender a dedicação exclusiva, fize-
ram-no porque ganhavam mais desse modo. Nesse aspeto, os médi-
cos não têm sabido defender-se como deveriam, enquanto verdadei-
ros profissionais descendentes de Hipócrates.

A separação de águas entre os sectores público e privado é funda-
mental, mas para isso tem que ser compensador trabalhar no público. 
Esse é um aspecto essencial na defesa do SNS. É preciso que o SNS 
tenha profissionais justamente remunerados e motivados pelas con-
dições de trabalho no sector público.

Uma solução que o grupo defende é a criação dos SLS, Sistema Local 
de Saúde… Para que servirão estes SLS?
FG – Os sistemas locais de saúde estão previstos na Lei de Bases, na 
base 9ª, que diz que aos sistemas locais de saúde, constituídos pelos 
serviços e estabelecimentos do SNS e de demais instituições públicas 
com intervenção direta ou indireta na saúde, cabe assegurar, no âmbi-
to da respetiva área geográfica, a promoção da saúde, dar continuida-
de à prestação dos cuidados e a racionalização da utilização dos re-
cursos. Ora, nós sabemos o que é uma lei de bases, que enuncia prin-
cípios e serão as grandes definições que vêm a seguir, que decidem o 
caminho para o mal ou para o bem. Daí a nossa proposta de princípios 
e orientações do Estatuto do SNS, que deve ser a primeira base legis-
lativa para organizar o sistema. Em termos gerais, defendemos que os 
SLS devem ter autonomia financeira, devem agrupar serviços públicos 
e ter a colaboração eventual de outros serviços, mas nunca caindo na 
“municipalização da saúde”, como muita gente defendeu; estar coor-
denados com os municípios é ótimo, mas não podemos pensar em 
concretizar uma municipalização da saúde. A própria situação de pan-
demia clarificou as coisas nesta matéria. A colaboração é precisa, o 
resto pode ser um desastre.

Depreende-se da vossa proposta que esses serviços não sejam ape-
nas um exclusivo da medicina…
FG – Exatamente, e por isso propomos na sua integração representan-
tes das escolas, dos municípios, da segurança social, da proteção ci-
vil… uma série de agentes locais, não  os habituais afectos às cúpulas 
dirigentes, nem nem os ditos “boys”, com “tachos”. Poderemos ser ad-
jetivados como utópicos, mas creio que as utopias têm sempre algo 
muito positivo… sabemos que estas coisas não são simples de mon-
tar, mas estamos motivados para darmos o nosso contributo com 
aquilo que sabemos, em cada área profissional (quem subscreve este 
documento são pessoas de variadíssimas áreas profissionais). 

Propõem uma gestão local, regional e central… Na prática, como fun-
ciona?
FG – A solução de intermediários regionais tem um valor de pratica-
mente zero. Pensamos que estas estruturas têm que estar ligadas ao 
poder central… Já reparou que, nesta questão do Covid, os “culpados” 
ou são os que estão na ponta da linha, os profissionais de saúde, ou, 
no outro lado, a ministra da saúde e a DGS? E as ARS? Estas que são, 
ao fim e ao cabo, as estruturas que deveriam coordenar regionalmen-
te, passam incólumes e ninguém sabe de nada. Onde está a sua res-
ponsabilidade? Quem lhes pede contas? É um tipo de estrutura que 
consideramos que não deve existir. Por mim, as ARS já não existiam.

Na vossa proposta de estatutos sobressaem temas como avaliação, 
monitorização, desburocratização, planeamento estratégico e gestão 
por objetivos… Um novo paradigma traduzido em sonhos? ou uto-
pias? 
FG – Pode ser as duas coisas… prefiro que sejam utopias porque es-
tas são sempre boas porque marcam um objetivo e orientam as pes-
soas para o seu cumprimento. Será efetivamente um sonho realizado 
quando as coisas estiverem a funcionar. Creio que os médicos anda-
rão muito enganados no que respeita ao receio da avaliação. A avalia-
ção não é uma ideia nova e está aí na Europa. Ter um curso de medici-
na, uma licenciatura, não é o mesmo, na Europa, que ter licença para 
exercer e esta obriga a reavaliações, que não são nada fáceis. Isto a 
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nível individual. Era aqui que a Ordem dos 
Médicos, há muitos anos já devia ter exigido 
esse controlo para si. A nível dos serviços, 
das estruturas, a avaliação, a monitorização, 
a desburocratização, o planeamento estraté-
gico, a gestão por objectivos são a prática 
que permite melhorar permanentemente, au-
tonomizar com responsabilidade, gerir recur-
sos com eficácia e obter resultados verificá-
veis.

Falar da saúde, é também falar de habitação, 
educação, emprego e igualdade?
FG – É óbvio que saúde não é tratar doentes. 
Esse é um aspeto particular, melhorar a saú-
de de alguém que está doente. Tudo aquilo 
que citou, como as condições miseráveis de 
habitabilidade em que muita gente vive ainda, 
com a sociedade a meter a cabeça na areia 
ou a ficar muito contente com a caridadezi-
nha, com a indiferença de tanta gente face à 
fome, sendo necessário que organizações e 
Estado se preocupem, dando pequenos remendos… A arquiteta Hele-
na Roseta está a coordenar um projeto extremamente interessante, 
designado Bairros Saudáveis, e este grupo, do qual a arquitecta tam-
bém faz parte, ofereceu colaboração, porque entendemos que sem 
uma habitação condigna e sem condições salubres não se pode viver. 
É factual que o doente que tem uma reforma de 300 euros, que preci-
sa de comer e de pagar uma casa, quando vai à farmácia, pergunta 
quais são os medicamentos mais baratos que pode levar daquela 
prescrição… Por isso, falar em saúde e cidadania é muito mais do que 
falar em combater a doença.

Quanto à organização, percebi que existirá um Observatório de Apoio 
aos SLS, que inclui entidades como a Segurança Social, a educação, 
o meio envolvente, a sociedade civil… Que diferenças existirão face 
ao modelo das ARS?
FG – Muitas! As ARS surgiram em 1982, era primeiro-ministro Pinto 
Balsemão, dando seguimento às Administrações Distritais de Saúde. 
Mas o que o governo de então quis foi revogar, quase por completo, a 
Lei de Bases da Saúde, que só em 1984 é reposta pelo Tribunal Cons-
titucional. Sofrendo de pecado original, as ARS tornaram-se um 
“monstro” burocrático, resultando que tudo o resto ficasse pendurado 

das suas decisões. E, só não vê quem não 
quer, quem é nomeado para dirigente das 
ARS… consoante muda o poder partidário, 
mudam esses dirigentes. É claro que há car-
gos dirigentes que implicam concordância 
com a perspectiva política do governo, mas 
há um clientelismo político evidente que ser-
ve para nomear quem dá jeito, independente-
mente da competência, com a responsabili-
dade da gestão de vários milhões de euros, 
que nunca mexem na máquina burocrática 
que soma incompetências paralisantes e em 
vez de actuarem como facilitadores, são fac-
tores de bloqueio . Repare que, e só a título 
de exemplo, um serviço de internamento da 
área das dependências ainda não reabriu 
após a quarentena, por cerca de 1400 euros 
que a ARS não terá, para fazer pequenas 
obras, algumas pedidas há mais de um ano. 
Isso é incompetência ou negligência e nunca 
aconteceria se houvesse uma gestão eficien-
te, responsabilizante, com maior autonomia 

de decisão e que tivesse em conta quem verdadeiramente sabe o que 
se passa em cada serviço. No caso dos SLS isso nunca aconteceria 
porque essas necessidades fariam surgir soluções e haveria autono-
mia financeira. Já reparou que praticamente nenhuma ARS é hoje im-
putável?

Para terminar, acredita que há espaço para as ARS numa saúde holís-
tica, multifatorial e centrada no cidadão?
FG – Não cabem! São neste momento um autêntico entrave burocráti-
co. Temos de procurar simplificar os processos, diminuir os entraves 
e centrar a gestão dos serviços nas pessoas que deles necessitam. Aí, 
o ministério tem um papel muito importante, ao facilitar a articulação; 
os observatórios também têm um papel preponderante ao nível da 
monitorização. 
A finalizar, gostaria de salientar o trabalho magnífico que tem sido fei-
to em Portugal, em matéria de dependências, que, aliás, foi posto em 
causa com uma “espécie” de integração nas ARS e, por isso, colocá-
mos um capítulo à parte sobre adictologia no documento sobre os es-
tatutos. Os serviços de adictologia ou dos CAD estão organicamente 
dependentes das ARS e, acabando com estas, como pretendemos, te-
ria de haver alguma estrutura que agremiasse esta área e parece-nos 
que deverá ser um departamento da DGS, com uma linha vertical. O 
exemplo do IDT deve ser corrigido nalguns aspetos, mas, efetivamen-
te, produziu excelentes resultados e permitiu que o nosso país se dis-
tinguisse lá fora. 
Como neurocirurgião, sou testemunha de que em várias reuniões in-
ternacionais, colegas me pediram o documento estratégico produzido 
em Portugal para as dependências, que foi um exemplo único a nível 
internacional. O que assistimos em Portugal, com tanta mesquinhez a 
fazer escola, foi procurar acabar com isso, piorando todo o contexto e 
limitando toda a possibilidade de acção de uma personalidade que 
tanto construiu como o Dr. João Goulão e os seus pares e colocando 
os profissionais que trabalhavam nos serviços locais sob a égide das 
ARS, que não queriam internamentos, não investiram nestes serviços, 
criando-se várias guerras sectoriais. É verdade que a indefinição, que 
dura quase há uma década, sobre o destino final dos serviços espe-
cializados em adictologia tem uma grande responsabilidade governa-
mental nesta matéria e por isso esperamos que o contributo neste do-
cumento sirva para se tomar, finalmente uma resolução, que já tarda 
demasiado.


