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Grupo Parlamentar

     

Proposta de Lei n.º 61/XIV/2ª

(Aprova o Orçamento do Estado para 2021)

Via Verde Saúde e Corredor de Emergência

PROPOSTA DE ADITAMENTO

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os Deputados abaixo 

assinados apresentam a seguinte proposta de aditamento à Proposta de Lei n.º 61/XIV/2ª:

Artigo 41º-A

Recuperação da Atividade Assistencial

1. Quando ultrapassado o Tempo Máximo de Resposta Garantido para primeira consulta 

de especialidade, exames complementares de diagnóstico e terapêutica e cirurgias no 

Serviço Nacional de Saúde, é criado um processo que assegure aos utentes a liberdade 

de aceder a esses cuidados de saúde em qualquer outro hospital à sua escolha, seja do 

setor público, social ou particular.

2. Em face da pandemia de COVID-19, o Governo estabelece um “Programa de 

Recuperação da Atividade Assistencial”, abrangendo cuidados de saúde primários, 

consultas de especialidade, exames complementares de diagnóstico e terapêutica e 

cirurgias, por via da contratualização com os setores privado e social da utilização de 

parte da capacidade das suas unidades de saúde, por um período transitório de seis 

meses, renovável por acordo entre as partes.

Nota Justificativa:

A pandemia de COVID-19, e a suspensão da atividade decretada durante os Estados de 
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Emergência, agravou as dificuldades de acesso ao Serviço Nacional de Saúde (SNS). É urgente 

agir para dar resposta atempada e adequada a todos os “doentes COVID” mas é essencial não 

continuar a deixar para trás os “doentes não COVID”.

Segundo o Portal da Transparência do SNS, entre janeiro e setembro de 2020, e em comparação 

com o período homólogo, ficaram por realizar:

 1.019.778 atos presenciais nos hospitais - 477.147 primeiras consultas e 542.631 consultas 

subsequentes;

 96.562 cirurgias;

 808.828 episódios de urgência;

 819.106 consultas médicas presenciais nos Cuidados de Saúde Primários (até julho)

 391.050 contactos de enfermagem presenciais nos Cuidados de Saúde Primários (até julho)

 17 milhões de exames complementares de diagnóstico e terapêutica (até julho);

 26 mil mamografias (até julho).

O CDS-PP tem vindo reiteradamente a alertar para que é essencial garantir o acesso universal e 

equitativo à saúde, reduzindo os tempos de espera e impedindo que uma pessoa espere mais 

do que o TMRG estabelecido. Neste sentido, temos vindo, também, a propor a implementação 

de medidas estratégicas para combater as listas de espera, para as reduzir substancialmente e 

promover a eficiência global do sistema, ao mesmo tempo que se criarão incentivos ao SNS para 

responder a tempo e horas. 

Mas não tem sido só o CDS-PP a chamar a atenção para o gravíssimo problema que o SNS está 

a atravessar, sem capacidade de resposta para todas as necessidades. Nos últimos dias têm sido 

recorrentes as notícias de diversos hospitais do SNS que estão sob grande pressão, quase a 

atingir os seus limites máximos de capacidade de resposta, em consequência do aumento de 

casos de COVID-19 a que temos vindo a assistir, com o consequente aumento de internamentos.

Para além destes internamentos por COVID-19 não podemos esquecer os internamentos por 

outras causas não COVID que não podem, conforme já referimos, ficar sem resposta.

A este propósito relembramos a carta aberta dirigida à Senhora Ministra da Saúde, subscrita 

pelo atual e cinco antigos Bastonários da Ordem dos Médicos, onde apelam de forma expressiva 

a que seja criado um plano de recuperação da atividade do SNS, contratualizando com os setores 

social e privado.

261C



3

A título de exemplo, nessa carta é referido que:

 «(…) É vital que haja uma mudança imediata de rumo na estratégia do SNS. O SNS 

está novamente exposto a uma disrupção grave no seu funcionamento, numa altura 

em que ainda nem sequer foi capaz de começar a recuperar o fortíssimo abalo 

sofrido ao longo dos últimos meses. (…)»;

 «(…) não há qualquer justificação para o SNS ficar outra vez em grande medida 

apenas em cima dos ombros dos médicos e dos outros profissionais de saúde, tendo 

por trás uma organização nacional insuficiente e frágil que, por isso mesmo, não 

está a ser devidamente eficaz. (…)»;

 «(…) Nesta segunda fase da pandemia, o SNS sofrerá toda a pressão da procura sem 

esta proteção, o que ameaça ter consequências dramáticas para os doentes 

confrontados com um SNS sem mãos a medir. (…)»;

 «(…) Os graves problemas do SNS pré-covid já exigiam um plano de ação musculado 

e continuado, que tardava em chegar; o contexto atual tornou-se ainda mais 

complexo e exigente, retardando de forma brutal o combate e o tratamento das 

mais diferentes patologias. (…)»;

 «(…) As semanas e os meses que se aproximam vão, por isso, exigir uma capacidade 

de resposta muito superior à que hoje existe no SNS. O que nos move nesta carta 

aberta, sra. ministra da Saúde, é a angústia de quem conhece os doentes pelo nome 

e sabe que o SNS, como está, sozinho não os poderá ajudar a todos. Não há tragédia 

maior do que esta. É preciso mudar já. É preciso um investimento de grande 

envergadura que reforce fortemente o SNS. Mas, no imediato, não basta. Os 

doentes precisam de uma resposta agora, pelo que não podemos prescindir de uma 

visão de conjunto. Os sectores de saúde sociais e privados podem ser mais 

envolvidos no esforço covid e não-covid para que a capacidade instalada seja 

efetivamente usada em vez de desperdiçada. A situação de médicos de família, 

desviados há demasiado tempo, por decisão da tutela, das suas funções naturais e 

fundamentais — prevenção, vigilância e tratamento dos seus utentes —, para o 

combate à pandemia, simboliza o que se passa hoje no SNS: meios humanos e 

técnicos insuficientes, falta de estratégia e organização da autoridade nacional e um

contexto que ameaça direta e indiretamente a saúde dos portugueses.»;

 «Não há tempo a perder, sra. ministra. Este é o momento do SNS. É o momento do 

SNS liderar uma resposta global, envolvendo, de acordo com as necessidades dos 
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doentes, os setores privado e social, que permita aumentar o acesso a todos os 

cuidados de saúde com uma resposta inequívoca a todos os doentes (covid, não-

covid e gripe sazonal) e, através de programa excecional alargado, recuperar as 

listas de espera e os potenciais doentes “perdidos”. (…)»;

 «(…) É o momento do SNS unir os portugueses. Não podemos voltar a deixar alguém 

ficar para trás.»

Se dúvidas ainda houvesse, está agora à vista de todos que o SNS, por si só, não conseguirá 

ultrapassar este período de tremenda dificuldade. Não contratualizar cuidados de saúde com os 

setores social e privado é ajudar a asfixiar, também, o SNS.  Mas sobretudo, é impedir o acesso 

de todos os cidadãos portugueses aos cuidados de saúde de que precisam, em tempo útil, sem 

que tenha de ser assim. Ignorar estes apelos, repetidos e insistentes, significa tomar uma 

decisão errada que lesa – e de forma potencialmente gravosa - todos os portugueses.

Neste sentido, e consistente com as suas anteriores propostas – sempre rejeitadas pelos 

preconceitos ideológicos da esquerda -, o CDS-PP reitera a necessidade de criar um processo 

que, sempre que ultrapassado o TMRG, assegure aos utentes a liberdade de aceder a esses 

cuidados de saúde em qualquer outro hospital à sua escolha, seja do setor público, social ou 

particular.

Adicionalmente, e para dar a resposta urgente ao atraso existente e crescente, no acesso aos 

cuidados de saúde, deve o Governo elaborar um plano de recuperação dos cuidados de saúde 

primários e hospitalares, através da contratualização integrada, ainda que transitória, com os 

setores privado e social. 

Palácio de São Bento, 

Os Deputados do Grupo Parlamentar do CDS-PP,

Telmo Correia

Cecília Meireles 

João Gonçalves Pereira

Ana Rita Bessa

João Almeida
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