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Camaradas,

O Ministro da Saúde, Paulo Macedo, em declarações no Parlamento a 4 de Novembro de 2014

afirmou  “Não  vai  haver  nenhuma  municipalização  dentro  do  SNS”,  dizendo  que  o  Governo

PSD/CDS-PP  iria  avançar  com  experiências  piloto,  nomeadamente  no  que  toca  à  gestão  dos

edifícios, em alguns centros de saúde.

Cerca de dois meses depois, a 15 de Janeiro é aprovado em Conselho de Ministros o diploma que

vem determinar, precisamente, a municipalização não só da saúde como da educação, cultura e

segurança social. Ou seja, mais uma mentira deste Governo que não precisou de muito tempo para

ser descoberta e imediatamente rejeitada pela generalidade dos profissionais de saúde.

Camaradas,

Com bem sabemos,  o  sector  da  saúde  tem sido um dos  mais  afectados  pela prossecução de

políticas  de  direita  e  pelos  ataques  contínuos  aos  direitos  dos  trabalhadores.  Vemos  isso

diariamente pelo número insuficiente dos trabalhadores no sector, pela desregulamentação dos

horários, pelas sucessivas reduções salariais que têm levado a um verdadeiro estado de sítio nas

unidades públicas de saúde.

Além dos problemas com que os trabalhadores já se confrontam: destruição das suas carreiras,

desvalorização  salarial,  precariedade,  facilitação  dos  despedimentos,  desregulamentação  dos

horários, inexistência de carreiras específicas o aumento para 40 horas, entre muitos outros, está

agora em cima da mesa o processo de municipalização e ainda de entrega de unidades de saúde às

IPSS e a entrega em curso de hospitais às Misericórdias.

Este processo de municipalização vem no seguimento da destruição do SNS,  que começou com o

encerramento  de  centenas  de  serviços  (urgências,  sap's,  maternidades,  unidades  específicas),



privatizando hospitais, criando unidades de saúde familiares que não dão resposta às populações e

a concentração em Centros Hospitalares dos serviços de saúde tem levado à degradação visível no

atendimento às populações, com falta de meios técnicos e humanos permanente.

A  entrega  da  gestão  a  privados  e  uma política  de  afunilamento  do  acesso  à  saúde  levou  ao

aumento, para muitos incomportável, das taxas moderadoras, ao aumento das listas e tempos de

espera, num cenário que se tem revelado fatal em dezenas de casos por todo o país.

Hoje em dia, as populações vêem o seu direito à saúde seriamente comprometido, por motivos

económicos mas também por factores de discriminação regional incidentes, sobretudo, no interior

do país e nas pequenas e médias cidades. 

A desresponsabilização do Estado quanto à garantia do direito à saúde tem sido o principal meio

de que as políticas de direita lançam mão e que o processo de municipalização, como previsto no

Decreto-Lei nº30/2015, de 12 de fevereiro, pretende aprofundar. 

Os  Cuidados  de  Saúde  Primários   são  considerados  desde  há  três  décadas,  como  o  factor

fundamental para o adequado desenvolvimento de uma política de saúde centrada nos cidadãos e

nas suas elementares necessidades nesta área.

A experiência internacional mostra que os sistemas de saúde com uma forte orientação para os

Cuidados de Saúde Primários possuem melhores e mais equitativos resultados em saúde, são mais

eficientes, têm custos mais baixos e atingem maiores graus de satisfação dos utentes.

Quando a Organização Mundial da Saúde coloca para o século XXI a crucial importância da Saúde

Pública, como especialidade médica, na elevação do nível de saúde das populações o retrocesso

que se pretende impôr ao SNS com a municipalização da saúde pública e o desmantelamento da

Saúde Pública é tão injusto quanto inaceitável.

Por um lado, cada serviço ficará adstrito a decisões municipais, desligado do panorama nacional e

sujeito aos recursos escassos de que dispõe o poder local, agravando as assimetrias regionais e as

desigualdades  no  acesso  à  saúde  em  função  do  rendimento  e  da  localização  geográfica,

comprometendo, ainda,  irremediavelmente toda e qualquer política concertada a nível nacional,

no  âmbito  das  acções  de  promoção  da  saúde  e  de  prevenção  das  doenças,  bem  como  os



objectivos estabelecidos no Plano Nacional de Saúde.

Os trabalhadores da saúde, que já hoje sofrem as consequências negativas dos vários ataques à

Administração Pública, estarão certamente sujeitos a mais despedimentos uma vez que o Governo

o que pretende é apenas transferir  responsabilidades  e não os  meios financeiros,  humanos e

técnicos. E, naturalmente, a prestação do serviço estará posta em causa e a porta escancarada aos

privados e ao chamado «negócio da saúde».

Camaradas,

A intenção predatória do Governo PSD/CDS-PP, que tem sido acompanhada pelo PS, de destruição

do SNS e da sua colocação ao serviço de interesses privados, tem que ser fortemente combatida

pelos trabalhadores.

Não podemos permitir que os trabalhadores continuem a ser atacados e que o Serviço Nacional de

Saúde, conquista fundamental de Abril, seja deteriorado e violentado a ponto de deixar pessoas

sem qualquer cuidado médico, de deixar que pessoas morram nos corredores, ao ponto de deixar

trabalhadores com créditos de 300 horas, sem pausas, sem descanso, com salários cada vez mais

baixos, com violações sucessivas dos seus direitos.

Cabe-nos esclarecer e mobilizar os trabalhadores também nesta luta contra a municipalização dos

serviços de saúde porque ela é a luta em defesa não só dos seus direitos enquanto trabalhadores

mas também dos seus direitos enquanto cidadãos,  nomeadamente na defesa do seu direito à

saúde e de um Serviço Nacional de Saúde universal, gratuito e de qualidade. Por isso, camaradas,

vamos à luta.

Viva a luta dos trabalhadores.


