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Projecto de Resolução n.º 449/XIV/1.ª

Recomenda a priorização do investimento nas necessidades estruturais e de 

funcionamento do Serviço Nacional de Saúde e a valorização de todos os seus 

profissionais

Com a crise sanitária decorrente da COVID-19, o Serviço Nacional de Saúde - que já se 

encontrava com inúmeras dificuldades - foi sujeito a uma fortíssima pressão para assegurar 

uma capacidade de resposta rápida e efectiva aos cidadãos.

O reforço de 941 milhões de euros inscritos no Orçamento do Estado para 2020 (OE 2020), 

que tinha como intuito reduzir a dívida do SNS e reforçá-lo. Mas deixava por resolver, 

problemas de sustentabilidade, de materiais, equipamentos, de recursos humanos, tempos 

de espera, entre outros, só passíveis de debelar com um investimento estrutural em matéria 

de saúde.

Perante a necessidade de reorientar grande parte das respostas em saúde para o combate à 

COVID-19, houve, por um lado, um acréscimo de despesa não prevista neste sector e, por 

outro, um agravamento das condições e disponibilidade de recursos para o funcionamento 

das outras respostas em saúde, que se espera que se resolva em sede de orçamento 

suplementar.

A necessidade de contratação de profissionais para este combate, o aumento do número de 

horas extraordinárias realizadas, a aquisição de material médico e farmacológico, a aquisição 

de testes de rastreio da COVID-19, entre outros, obrigarão a um reforço de financiamento 

muito expressivo do SNS, muito além dos 941M€ inscritos em sede de OE 2020, a garantir no 

orçamento de estado rectificativo de 2020 e no Orçamento do Estado de 2021.

Espera-se, pois, que, para além da recuperação económica do país, um dos principais eixos de 

acção do Governo, neste e no próximo ano, seja a dotação dos recursos necessários ao 

funcionamento adequado do SNS, reforçando a sua capacidade de resposta, quer no 
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combate à COVID-19, quer em todas as outras áreas da saúde que tiveram, nesta fase, 

abrandamento ou mesmo interrupção.

No combate à COVID-19, desde o atendimento à clínica, os profissionais de saúde 

desempenharam as suas funções de forma muito exposta, iniciando este combate com 

insuficientes equipamentos de protecção e muitos deles sem a qualidade exigida. Por todo o 

país, ouviram-se os receios muito fundamentados destes profissionais, que abdicaram das 

suas vidas familiares e pessoais pelo risco de contágio que apresentavam para os mesmos. 

Têm sido ainda vários os profissionais que foram infectados pela COVID-19 no exercício da 

sua actividade. Haverá outros surtos epidemiológicos e outros agentes patogénicos no futuro. 

Não pode o Governo deixar desprotegidos aqueles que mais arriscam e se encontram na 

linha da frente. É preciso que sejam garantidos equipamentos, formação e condições de 

trabalho seguras para combates futuros.

O elevado espírito de missão dos profissionais de saúde foi, desde logo, essencial, para 

garantir os resultados conseguidos no cenário nacional. Em conjugação com a implementação 

de medidas, que contribuíram para o achatamento da curva epidemiológica inicial, que 

reduziram o elevado número de internamentos em simultâneo, e com a adopção dos 

comportamentos adequados por parte da sociedade civil, foi possível reduzir de forma muito 

positiva o impacto que inicialmente se projectava para Portugal. Mas estes resultados têm 

custos elevados, que não podem ser lidos sem uma análise aprofundada do que falta fazer. A 

valorização dos profissionais de saúde terá que ser efectiva. A articulação do Ministério da 

Saúde com os profissionais de saúde tem que primar pelo diálogo com vista à resolução das 

dificuldades que o SNS enfrenta numa base diária. E não faltam alertas dados pelos 

profissionais ao Governo sobre as dificuldades e as necessidades diárias, bem como sobre 

aquelas que seriam as medidas urgentes a tomar.

Assim, a contratação de recursos humanos, adequados à realidade de cada serviço e 

entidade, é fundamental para o reforço e capacidade de resposta atempada e de qualidade 

do SNS. Continuam a faltar os concursos de acesso a especialidades clínicas, numa altura em 

que também é conhecido que Portugal tem um reduzido número de especialistas existentes 
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em saúde pública. Nas diversas categorias profissionais, com um problema de 

envelhecimento dos profissionais de saúde, registam-se elevados índices de fadiga e 

exaustão. As previsões de reforma dos profissionais de saúde, para os próximos anos, 

permitem antecipar a falta de capacidade no acompanhamento e treino de profissionais mais 

jovens, com evidentes riscos de perda de qualidade da saúde no SNS daí decorrentes.

O SNS não pode continuar a perder excelentes profissionais, há que os reconhecer e valorizar, 

dar-lhes condições de pleno exercício profissional e garantir que a escolha do SNS é 

suficientemente segura e atractiva para as diferentes carreiras.

Como sabemos, a doença agrava as desigualdades sociais e as desigualdades sociais

contribuem para a doença. O SNS terá que ser uma prioridade dos diferentes governos, hoje 

e sempre, para que a saúde seja acessível e uma garantia em Portugal.

Nestes termos, a Assembleia da República, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição,

por intermédio do presente Projecto de Resolução, recomenda ao Governo que:

1. Garanta uma melhor e mais eficaz comunicação entre Governo e representantes dos 

profissionais do SNS, garantindo oportunidades de diálogo e concertação de 

respostas mais adequadas em saúde;

2. Garanta uma maior celeridade e articulação intersectorial, nomeadamente entre os 

sectores da Saúde e os sectores da Educação, da Administração local, Ministérios do 

Trabalho e Segurança Social, entre outros;

3. Identifique, em colaboração com as instituições e com os representantes de todas as 

entidades e estruturas do SNS, as necessidades de bens, serviços, e recursos 

humanos exigidos para a resposta à COVID-19 e para a resposta adequada às 

restantes necessidades de saúde das populações;

4. Preveja e integre em OE rectificativo de 2020, as verbas necessárias para garantir a 

capacidade de resposta do SNS no actual cenário epidemiológico;
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5. Garanta a manutenção de uma Reserva Estratégica Nacional estável, com capacidade

de assegurar todas as necessidades com abastecimento rápido, atempado e 

adequado de todos os materiais e equipamentos de protecção necessários a cada 

instituição e serviço do SNS;

6. Assegure a integração dos profissionais contratados, ao abrigo de legislação 

específica e excepcional no contexto COVID-19, integrando-os nos respectivos mapas 

de pessoal das instituições;

7. Crie um plano com medidas de apoio e compensação dos profissionais de saúde 

pelos esforços realizados durante o primeiro período da COVID;

8. Elabore um plano de calendarização de legislatura para a contratação dos 

profissionais de saúde necessários para a resolução dos problemas com as listas de 

espera, assegurando a redução dos tempos médios de espera de consultas e 

cirurgias;

9. Agilize os procedimentos concursais em curso e proceda ao lançamento de novos 

concursos para a contratação dos profissionais necessários ao SNS;

10. Desbloqueie o processo de contratação dos 40 psicólogos para o SNS aprovado no 

orçamento de Estado 2018;

11. Desbloqueie o processo de contratação dos 40 nutricionistas para o SNS aprovado no 

orçamento de Estado 2018;

12. Garanta uma efectiva autonomia das instituições do SNS na gestão orçamental, 

responsável, possibilitando a tomada de decisões mais rápidas e adequadas às 

necessidades dos diferentes serviços;

13. Agilize os procedimentos concursais de aquisição de equipamento e novas 

tecnologias de forma a garantir a sua utilidade para os serviços e para os doentes 

sem que se torne obsoleta no tempo;

14. Diligencie no sentido de se criarem mecanismos de maior sustentabilidade 

económica das instituições públicas de saúde, nomeadamente através do incentivo à 

utilização de equipamentos e tecnologia energeticamente mais eficientes;
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15. Promova a autonomização do SNS através da implementação de polos de produção 

internalizados, públicos, em articulação com as Universidades, para a produção do 

próprio material e equipamento hospitalar.

16. Desburocratize o SNS, automatize e desmaterialize procedimentos que se tornem 

facilitadores da resposta aos utentes, como sejam os atestados ou a renovação de 

receita de medicação;

17. Aumente o recurso a respostas em telemedicina;

18. Diligencie no sentido da implementação efectiva da medicina do trabalho e saúde 

ocupacional no SNS;

19. Melhore a capacidade de resposta dos cuidados de saúde primários, reforçando as 

equipas de saúde familiar e comunitária com os profissionais necessários para a 

garantia de capacidade de resposta em tempo útil, durante 24h/dia;

20. Reforce a Rede de Cuidados Continuados Integrados na Comunidade;

21. Aumente o número de camas e equipas de Cuidados Paliativos hospitalares;

22. Concretize em 2020, as medidas de saúde mental previstas no Orçamento do Estado 

desse mesmo ano, envidando os esforços necessários para a implementação do 

Plano Nacional de Saúde Mental com a maior brevidade possível;

23. Garanta o alargamento e consolidação de respostas de emergência em saúde mental 

na comunidade e em contexto hospitalar, nomeadamente através do CAPIC;

24. Garanta a implementação de uma rede de saúde pública eficaz, através da 

contratação dos profissionais especializados, até ao rácio de 1 profissional/30 mil 

habitantes, alocados na íntegra para as funções de vigilância epidemiológica nacional

25. Estude a possibilidade de apoiar outros países no combate à COVID 19 com material 

e equipamento hospitalar que possa estar excedentário em Portugal;

26. Garanta uma rede de vigilância epidemiológica eficiente, com vista à prevenção e 

preparação de potenciais surtos futuros.

Palácio de São Bento, 12 de Maio de 2020.

As deputadas e o deputado,
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André Silva

Bebiana Cunha

Cristina Rodrigues

Inês de Sousa Real


