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Assembleia Municipal 
 

 

MOÇÃO 

40 Anos do Serviço Nacional de Saúde 

 

Quando o Serviço Nacional de Saúde (SNS) completa 40 anos da sua existência, defender esta 

importante conquista da Revolução de Abril é um imperativo nacional. Só assim é possível garantir, no 

presente e no futuro, o acesso de todos os portugueses aos Cuidados de Saúde, sejam eles Cuidados 

de Saúde Primários, Secundários ou Terciários, independentemente da sua condição económica. 

 

As extraordinárias realizações do SNS na melhoria das condições de saúde da população portuguesa 

são fruto de uma visão democrática dos objetivos de um serviço público, mas também da capacidade 

técnica, do brio e da consciência cívica dos seus profissionais e da sua identificação com os interesses 

do povo. 

 

No entanto, o Serviço Nacional de Saúde tem sido, desde há muito, o alvo preferencial a abater por 

parte dos grupos económicos da área da saúde, com o apoio ativo dos partidos da política de direita, 

que no plano político e institucional têm vindo a alimentar e a suportar este ataque, seja indiretamente 

por via da falta de investimento no SNS, seja diretamente pela concessão de serviços e equipamentos. 

 

A perda de capacidade de resposta verificada nos últimos anos no SNS está intrinsecamente ligada à 

falta de investimento, que se reflete também no abandono de muitos profissionais de saúde, não só 

para o privado, como para o estrangeiro. 

 

Por isso defendemos que o Estado seja o financiador, o prestador e o regulador, e não um Estado que 

se demite das suas obrigações. 

 

Quando um Governo opta por não construir determinados serviços e valências essenciais, é óbvio que 

o privado vai assegurar, e é óbvio que o Estado vai pagar para que os utentes do SNS utilizem esses 

serviços, com prejuízos óbvios para as finanças públicas, e em última análise para todos os 

contribuintes. 

 

Façamos a avaliação que fizermos sobre o SNS, não encontramos alternativa à melhoria da prestação 

de cuidados de saúde que não seja o reforço do SNS, única forma de garantir a universalidade de 

cuidados de Saúde à População. 
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Assim, a Assembleia Municipal da Moita reunida a 27 de setembro de 2019 delibera  

 

 

- Saudar os 40 Anos do Serviço Nacional de Saúde; 

 

- Instar a que o Governo que sair das próximas Eleições Legislativas de 6 de outubro assegure o 

adequado financiamento do Serviço Nacional de Saúde, e que recupere os princípios fundadores 

do SNS: Geral, Universal e Gratuito. 

 

 

 

 

Moita, 30 de setembro de 2019 

Assembleia Municipal da Moita 

O Presidente 

 

(João Manuel de Jesus Lobo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado por maioria com vinte e seis votos a favor, sendo quinze da CDU, oito do PS, dois do BE, um 

independente; duas abstenções, sendo uma do PSD, uma do CDS, na sessão ordinária de 27 de 

setembro de 2019. 


