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Assunto: Plataforma Saúde em Diálogo – Pedido de Audiência 
 

Exmo. Sr. Presidente da Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de 
resposta à pandemia da doença COVID-19 e do processo de recuperação económica e social, 

A Plataforma Saúde em Diálogo é uma IPSS sem fins lucrativos que congrega mais de meia centena de 
associações de pessoas com doença, promotores, consumidores e profissionais de saúde, e que tem 
como missão fazer ouvir a voz dos doentes e utentes de saúde e contribuir para a evolução de um 
sistema cada vez mais centrado nas pessoas, à luz de princípios como a equidade e a sustentabilidade. 

Foram eleitos recentemente os novos corpos sociais desta associação, cuja composição e plano de 
atividades para o quadriénio 2020-2023 remetemos em anexo. 

Para os próximos anos, a estratégia passará por manter o foco na promoção e defesa dos interesses, 
direitos e deveres das pessoas com doença e utentes de saúde, e seus familiares e cuidadores, pela 
participação na formulação de políticas públicas de saúde e pela capacitação e coesão associativas. 

Consideramos fundamental a participação das organizações de cidadãos e pessoas com doença na 
implementação e acompanhamento do plano de vacinação contra a COVID-19, alertando para as 
preocupações e necessidades concretas dos grupos mais vulneráveis e colaborando ativamente na 
elaboração de uma estratégia de comunicação para a população. 

Sabemos também que a pandemia veio secundarizar o acesso aos cuidados de saúde por parte dos 
doentes não covid com as graves consequências que daqui advêm. Os cidadãos com doença crónica 
não podem continuar a ser esquecidos e o sistema de saúde tem de assumir que o que for adiado terá 
necessariamente impacto elevado no sistema e na saúde de cada um de nós. 

Por outro lado, o período de pandemia permitiu alcançar algumas conquistas que esperemos que 
possam integrar o quotidiano de cada cidadão, como a dispensa de proximidade de medicamentos 
hospitalares, a telesaúde ou medidas de flexibilização da prestação de trabalho para doentes crónicos. 

A Plataforma continua, por isso, inteiramente disponível para reforçar o seu envolvimento e 
participação na definição e implementação das políticas necessárias à melhoria da saúde e à qualidade 
de vida dos cidadãos. 

Na expectativa de poder apresentar formalmente a V. Exa. os novos Órgãos Sociais desta instituição, 
os seus objetivos e plano estratégico, vem a sua Direção solicitar que nos conceda uma audiência. 

Certos do bom acolhimento desta nossa pretensão, receba os nossos respeitosos cumprimentos. 
 

           

 
   Maria do Rosário Zincke  

                                                                                                                                   Presidente da Direção 


