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A 15 de setembro de 2014 foi assinalado o 35.º aniversário do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS), juntamente com o Dia do Serviço Nacional de Saúde (comemorado desde 2009), com uma 
conferência comemorativa na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa. 

Porque ainda não eram nascidos, 35 anos parecerá uma “eternidade” para os alunos do 
nosso Colégio. Mas, em boa verdade, 35 anos é ainda um tempo curto para um passo com 
tamanha relevância histórica e impacto na nossa condição de pessoas e de cidadãos. 

Na sequência do texto vertido em 1976 na 
Constituição da República Portuguesa (CRP), que passou a 
assegurar o direito a um SNS de acesso universal, geral e 
gratuito (a Lei Constitucional n.º 1/89 veio, mais tarde, 
prever um SNS “tendencionalmente gratuito”, que atenda à 
condição económica e social dos cidadãos) e do programa do 
II Governo Constitucional, em 1978 [no qual são dadas 
"prioridades à criação progressiva de um serviço nacional de 
saúde, a que tenha acesso todo o cidadão, que preste serviço 
de qualidade nos campos inseparáveis da promoção, 
prevenção, cura e recuperação", à "moralização e racionalização de consumos, obtenção de 
economias de escala, dos gastos da administração e de funcionamento dos serviços” e a 
“racionalizar os consumos e os gastos, em geral, de modo a obter-se um acréscimo de 

economicidade e utilização dos recursos mobilizadores para o setor”], a Lei n.º 56/79, de 15 de 
setembro, criadora do SNS, surge pela mão do então Ministro dos Assuntos Sociais, António 
Arnaut, responsável pela política pública da Saúde e da Segurança Social (extinto em 1983, tendo 
as responsabilidades da área da Saúde transitado para o novel Ministério da Saúde), 
homenageado com toda a justiça na referida conferência comemorativa. 

Esta Lei surge na continuidade de uma proposta de António Arnaut pela abertura dos 
postos de Previdência Social a todos os cidadãos, independentemente da sua capacidade 
contributiva, e com ela foi constituída uma rede de órgãos e serviços prestadores de cuidados 
globais de saúde a toda a população, através da qual o Estado salvaguarda o direito à proteção da 
saúde, traduzindo-se, basicamente, no início da verdadeira democratização da saúde. 

Numa perspetiva comparada, de referir que países ricos como os EUA, apesar de gastarem 
do seu PIB em Saúde mais do que qualquer dos países da OCDE (cerca de 18%), apenas tem acesso 
a cuidados de saúde os cidadãos que consigam pagar um seguro (público ou privado), não 
existindo o conceito de prestação de cuidados de saúde gratuitos, de acesso geral e universal, não 
obstante as virtudes do Obamacare (Patient Protection and Affordable Care Act), um programa 
implementado pelo presidente Barack Obama, que pretende assegurar cuidados de saúde aos 
americanos sem seguros de saúde, cerca de 15% da população. 
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O direito de natureza social à proteção da saúde (tratamento, reabilitação ou prevenção 
de doença), está assim consagrado no artigo 64.º da CRP, visando garantir, sob “reserva do 
possível”, de modo gradual e progressivo, o acesso de todos os cidadãos aos cuidados de saúde, o 
qual será assegurado por um SNS universal, geral e tendencialmente gratuito, um modelo de 
inspiração beveridgiana, sustentado solidariamente pelos impostos. 

Por tudo isto, pelos elevados valores sociais que encerra, por ser um fator de 
desenvolvimento, coesão, solidariedade e inovação, creio que todos nos devemos orgulhar deste 
percurso de 35 anos.  

Podemo-nos orgulhar do elevado padrão de qualidade dos cuidados prestados nos nossos 
cuidados de saúde primários e nos nossos hospitais, com consideráveis ganhos, seja diretamente 
na saúde de todos e de cada um, seja na qualidade de vida dos portugueses. 

Em homenagem ao já desaparecido Prof. Albino Aroso, em matéria de saúde materna e 
infantil, podemo-nos orgulhar de uma evolução extremamente positiva dos seus indicadores 
nestes 35 anos de SNS, ultrapassando padrões internacionais, com reflexos notáveis nas respetivas 
taxas de mortalidade, das melhores de todo o mundo, e reflexos no contexto socioeconómico e 
cultural dos portugueses.  

No relatório da OCDE Health at a Glance 2013 (http://www.oecd.org/health/health-at-a-
glance.htm) são patentes indicadores que destacam positivamente Portugal: a Esperança de vida 
à nascença está acima da média da OCDE e tem vindo a melhorar; a Diferença na esperança de 
vida à nascença entre níveis educacionais é inferior à média da OCDE e a mais baixa das catorze 
disponíveis; a Mortalidade por doença cerebrovascular foi reduzida a um terço entre 1990 e 2011 
mas ainda estava acima da média da OCDE; a Mortalidade por doença isquémica coronária - 
claramente abaixo da média da OCDE, tendo descido 55% entre 1990 e 2011; a Taxa de 
mortalidade por neoplasias - abaixo da média da OCDE, tendo descido entre 1990 e 2011 (embora 
menos que a média da OCDE); a Taxa de mortalidade por suicídio - inferior à média da OCDE; a 
Taxa de mortalidade infantil - inferior à média da OCDE apesar do número de recém-nascidos com 
baixo peso ser superior à média da OCDE, tendo aumentado cerca de 50% entre 1990 e 2011; a 
Mortalidade por cancro do colo do útero - idêntica à média da OCDE; a Mortalidade por cancro da 
mama - também ligeiramente inferior à média da OCDE. 

Em matéria de saúde e de SNS, apesar de todas as dificuldades económicas por que temos 
passado, Portugal é hoje um país que se pode orgulhar de possuir da melhor inovação terapêutica 
e inovação tecnológica na prática clínica, posicionando-se na linha da frente em cuidados 
altamente diferenciados, como a transplantação e o tratamento das doenças virais, ou as doenças 
oncológicas e as tecnologias da reprodução medicamente assistida. 

O SNS deste século XXI passa por assegurar a sua sustentabilidade, consolidação e 
atribuição de um caráter mais competitivo, assente em quatro pilares essenciais: (I) melhorar a 
qualidade global, incluindo a eficiência, do sistema de saúde; (II) progredir na redução das 
iniquidades de acesso ao sistema de saúde; (III) assegurar uma crescente transparência do 
sistema; e (IV) promover a capacitação e responsabilização dos cidadãos no desenvolvimento e 
aplicação de políticas saudáveis.  

O SNS do século XXI passa também pela integração de cuidados de saúde em Redes 
Europeias de excelência, através da criação dos já anunciados Centros de Referência. Passará 
ainda por uma nova abordagem do cidadão pela sua saúde (cfr. n.º 1 do artigo 64.º da CRP: Todos 
têm direito à proteção da saúde e o dever de a defender e promover), responsabilizando a 
sociedade pela promoção de hábitos de vida saudáveis (alimentação saudável, promoção da 
prática de desporto, combate a dependências, ao tabagismo, ao consumo excessivo de álcool, 
etc.). 
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Em suma, o país que hoje conhecemos e que queremos desenvolver, nada tem que ver 
com o Portugal de há 35 anos. O SNS acompanhou e alavancou esta evolução. 

É este o orgulho que queria aqui partilhar comos meus amigos, um orgulho redobrado por, 
no dia que antecedeu esta comemoração, a 14 de setembro, ter nascido o António, o meu primeiro 
filho. Nasceu, forte e saudável, num hospital do SNS. Quiçá um futuro “delfinzinho”! 

Entretanto, em nome da direção da AAAEDF, desejamos a todos um muito Feliz Natal e um 
2015 repleto de sucessos e muita saúde. 
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