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Grupo Parlamentar

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 770/XIII/2.ª

COMPROMISSO PLURIANUAL PARA UM MAIOR INVESTIMENTO NO 

SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE

Um dos principais problemas do Serviço Nacional de Saúde (SNS) é o seu 

subfinanciamento crónico. Sem os recursos financeiros suficientes não é possível 

proceder ao investimento que é necessário fazer no SNS.

Só ultrapassando o subfinanciamento e assumindo um compromisso plurianual em 

determinadas áreas de investimento é que construiremos o SNS que os utentes 

merecem. A presente iniciativa legislativa representa esse caminho necessário.

Identificar o problema: o subfinanciamento e o corte nas transferências para o 

SNS

Se o SNS já enfrentava, até 2010, um problema de suborçamentação e de 

subfinanciamento, esse problema agravou-se a partir de 2011, o que resultou na perda 

de profissionais, na deterioração de instalações, na obsolescência de equipamentos e na 

dificuldade de acesso a medicamentos, em particular os inovadores.

Entre 2010 e 2015 impôs-se um corte no funcionamento do SNS de 1430 milhões de 

euros (de 10.455M€ em 2010 para 9.025M€ em 2015) e reduziu-se o financiamento via 

transferência do orçamento de Estado em 969 milhões de euros (de 8.849M€ em 2010 

para 7.880M€ em 2015). Estes cortes representaram restrições graves para o 
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funcionamento dos vários níveis de cuidados de saúde e agravaram o subfinanciamento 

do SNS.

Se compararmos as previsões dos Orçamentos do Estado (OE) com as execuções 

orçamentais ao final do ano, concluímos que as transferências efetivas para o SNS 

superam sempre o montante previsto. Isto quer dizer que as transferências para o SNS 

inicialmente previstas no OE se têm manifestado insuficientes, ano após ano, o que 

obriga a execuções superiores a 100% e a injeções extraordinárias durante o ano.

Dever-se-ia retirar daqui uma conclusão: que as transferências previstas no OE para o 

funcionamento do SNS são claramente insuficientes, pelo que deveriam ser reforçadas. 

No entanto, nos últimos anos, não só não se aprendeu essa lição, como se incorreu 

recorrentemente em erros que aprofundam o subfinanciamento. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Orçamento (transferência p/ SNS) 8.699 8.140 7.499 7.801 7.582 7.874 7.923 8.079
Execução (transferência p/ SNS) 8.849 8.254 9695 7.930 7.796 7.880 8223
Diferença entre previsto e executado -150 -114 -2196 -129 -214 -6 -301
Fonte: Ministério da Saúde; Relatórios dos Orçamentos do Estado

Em 2011 o orçamentado foi inferior ao executado em 2010; em 2012 o orçamentado foi 

inferior ao executado em 2011; em 2013 o orçamentado foi inferior ao executado em 

2012; em 2014 o orçamentado continua a ser inferior ao executado em 2013 e o 

orçamento de 2017 repete a tendência, orçamentando uma transferência para o SNS 

previsivelmente inferior à execução de 2016.

Se olharmos para a tabela seguinte, vemos dois défices que retratam bem o 

subfinanciamento de que falamos. Na primeira linha temos a diferença entre os valores 

efetivamente transferidos para o SNS via Orçamento do Estado (falamos aqui da 

execução e não da previsão) e o montante da despesa efetiva do SNS. Na segunda linha 

vemos o défice que o SNS vem registando, como regra e ano após ano. 

É fácil perceber, olhando para as diferenças que se apresentam, que é necessário 

reforçar o financiamento público ao SNS, acabando com o seu défice crónico que resulta 

do seu insuficiente financiamento por parte do OE. Um sistema cronicamente deficitário, 
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mesmo depois de injeções extraordinárias, é um sistema que está fragilizado na 

capacidade de resposta às populações e que precisa de maior financiamento.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Diferença entre transferências via OE e despesas -1606 -1317 622 -899 -1076 -1145 -908 -1050
Défice SNS -932 -746 1499 -231 -249 -372 -199 -248

Lembre-se que o financiamento do Estado ao SNS situa-se nos 5,8% do PIB, enquanto 

que a média da OCDE está nos 6,5%. Isso mesmo foi apontado pelas várias Ordens 

profissionais da área da saúde quando exigiram, no ano passado, um financiamento 

adicional, decidido e capaz, na ordem dos 1200 milhões de euros, de forma a devolver ao 

SNS a capacidade de contratação e de renovação de equipamentos. 

Efetivamente, o SNS necessita de um aumento das transferências para o seu 

financiamento na ordem dos 400 a 500 milhões de euros, apenas para superar o seu

subfinanciamento (ou seja, para acabar o ano sem défice, sem necessidade de injeções 

extraordinárias de capital e sem cortar a sua atividade assistencial). 

Mas sabemos bem que só isso não é suficiente, porque deveremos querer um SNS que 

seja melhor do que o atual e que garanta mais e melhores cuidados de saúde aos utentes. 

Para isso são necessárias verbas para contratação de profissionais em falta, para 

reforçar especialidades que são hoje muito deficitárias (por exemplo, medicina dentária, 

psicologia ou oftalmologia), para renovar os equipamentos obsoletos e apostar em 

tecnologia e em inovação terapêutica.

Consequências do subfinanciamento

Como é expectável, as unidades de saúde que trabalham neste contexto de 

subfinanciamento deparam-se com enormes dificuldades, seja para a fixação e 

contratação de pessoal, seja para renovar e adquirir o equipamento de que necessitam 

para o desempenho da sua atividade assistencial.

Entre 2010 e 2015 o SNS perdeu 4400 profissionais, o que reduziu a sua capacidade de 

resposta e a qualidade assistencial, prejudicando, em última instância, os utentes. A 

deterioração das condições de trabalho, seja pelo corte nas remunerações, nas horas 
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extraordinárias, noturnas e ao fim de semana ou dia feriado, seja pelo desinvestimento, 

obsolescência de equipamentos e de tecnologia, tornaram mais difícil a captação e 

fixação de profissionais. 

Nos últimos anos, e por falta de investimento e renovação, os equipamentos tornaram-se 

obsoletos. Muitos outros avariaram e não foram substituídos, desfalcando a capacidade 

de resposta do SNS, nomeadamente para a realização de meios complementares e de 

diagnóstico. Estima-se que sejam necessários 800 milhões de euros apenas para renovar 

os equipamentos depois de 4 anos de desinvestimento e obsolescência.

Isto levou a uma deterioração da prestação de cuidados aos utentes, no aumento dos 

tempos de espera para realização de exames e no aumento do recurso a privados para 

fazer aquilo que o SNS deveria ter capacidade de fazer.

Mas os cortes tiveram ainda mais consequências negativas para os utentes, 

nomeadamente no acesso aos cuidados de saúde, aos medicamentos e terapêuticas 

inovadoras. Resultado dos cortes orçamentais, o acesso dos doentes aos medicamentos 

ficou muitas vezes dependente do hospital onde são tratados e da disponibilidade 

orçamental desse mesmo hospital. A realidade é ainda mais grave no caso de 

medicamentos órfãos, que se destinam a doenças raras.

É preciso, por isso, um compromisso que garanta que o financiamento e o orçamento do 

SNS crescerão nos próximos anos com o objetivo de anular os seus défices e ultrapassar 

o seu subfinanciamento. Esse aumento de financiamento resultará num SNS mais dotado 

de profissionais e com mais capacidade de resposta e resultará, acima de tudo, em 

utentes com mais acesso a melhores cuidados de saúde.

Garantir o financiamento adequado ao SNS

Garantir os recursos necessários para que o SNS se reforce passará: 1) por um uso 

racional dos atuais recursos; 2) por um aumento dos recursos existentes, aumentando o 

seu financiamento; 3) por uma redução da pressão sobre o SNS, apostando na promoção 

efetiva da saúde e na prevenção da doença.

O uso racional dos atuais recursos passará por utilizar o orçamento do SNS para investir 

nele próprio, poupando nas rendas a privados e internalizando processos. Ou seja, o SNS 

deve investir na sua capacidade para responder melhor aos utentes que aguardam 
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consulta, para responder de forma mais rápida a quem precisa de cirurgia e para 

responder de forma eficaz a todos os utentes que necessitam de realizar exames de 

diagnóstico. Esta proposta tem sido, aliás, objeto de outras iniciativas legislativas do 

Bloco de Esquerda.

O aumento dos recursos existentes passará, necessariamente, pelo aumento do 

financiamento via Orçamento do Estado. Assim se ultrapassará o subfinanciamento 

crónico do SNS, possibilitando o investimento onde ele se mostra urgente, como é o caso 

da requalificação dos edifícios, da renovação dos equipamentos e do aumento do acesso 

dos utentes às terapêuticas e aos cuidados de saúde.

É verdade que o Governo apresentou recentemente o cronograma para a Modernização 

de infraestruturas e equipamentos do SNS 2017-2019, onde se prevê várias intervenções 

nos cuidados de saúde primários, nos cuidados de saúde hospitalares, assim como os 

novos hospitais a construir. Registamos essa proposta como positiva, mas acreditamos 

que é preciso fazer mais, desde logo o compromisso não só com o cronograma, mas 

também com as verbas para cada um destes investimentos, assim como com a 

constituição de um Fundo para a Inovação Terapêutica. 

Este fundo, financiado por dotações do OE, aliviará a pressão sobre os orçamentos dos 

hospitais e melhorará o acesso a medicamentos e terapêuticas inovadoras, podendo ser 

mobilizado também sempre que a indústria pretenda descontinuar fármacos eficazes ou 

sempre que não tenha interesse na produção de um determinado medicamento órfão, de 

forma a investir na investigação e produção própria desses mesmos medicamentos.

Por último, e sobre a redução da pressão sobre o SNS: é sabido que com o aumento da 

esperança média de vida tem aumentado também a prevalência de várias doenças 

crónicas, o que causa pressão sobre o SNS, seja pelo aumento da procura, seja pelo 

aumento da despesa. Só a título de exemplo, lembramos que os custos com a diabetes 

representam quase 1% do PIB e a 10% das despesas totais com saúde. Medidas que 

promovam a saúde e previnam a doença são medidas que garantirão mais anos de vida 

livres de doença, mais qualidade de vida e menos gastos com medicamentos, 

internamentos, cirurgias e institucionalizações. É por isso que num contexto de 

compromisso de investimento por vários anos, a área da promoção da saúde e da 

prevenção da doença tem de ser um eixo a merecer a maior atenção. Todos os governos 
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apontam a área da prevenção como muito importante, mas raramente se passa das 

palavras.

Propõe-se com a atual iniciativa legislativa um caminho de reforço do SNS, aumentando 

o seu financiamento, melhorando os cuidados prestados à população e promovendo o 

aumento da qualidade de vida.

Recomenda-se, assim, que o Governo apresente um compromisso plurianual que 

permita um horizonte de previsibilidade, de aumento do financiamento e do orçamento 

do SNS. Esse compromisso deve traduzir-se num aumento do investimento a realizar em 

edifícios e equipamentos, na criação e dotação do Fundo de Inovação Terapêutica e na 

dotação programas, medidas e políticas concretas destinadas à promoção da saúde e 

prevenção da doença.

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe que a Assembleia da República recomende ao 

Governo que:

1. Assuma um compromisso e apresente um plano plurianual para o aumento do 

financiamento ao Serviço Nacional de Saúde, estabelecendo metas anuais para o 

aumento desse financiamento;

2. Apresente, no âmbito desse plano plurianual, os investimentos para intervenção em 

edifícios e aquisição de equipamentos para o SNS a efetuar nesses mesmos anos;

3. Crie o Fundo para a Inovação Terapêutica, apresentando, no âmbito do plano 

plurianual, as verbas a transferir para este fundo;

4. Apresente, no âmbito do plano plurianual, um compromisso no investimento para a 

promoção na saúde e prevenção da doença, onde se prevejam programas, medidas e 

políticas, assim como as verbas para dotação deste compromisso.

Assembleia da República, 24 de março de 2017.

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda,


