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SNS-Serviço Nacional de Saúde 
Uma Conquista de Abril
Um direito consagrado na Constituição da República Portuguesa
Que permitiu a prestação de cuidados de saúde a todos os portugueses

Com a institucionalização do SNS, alcançaram-se:
• Extraordinários avanços, graças ao empenho dos seus profissionais
• Patamares de saúde ao nível dos melhores serviços de saúde do mundo.

É na política de direita dos sucessivos governos do PS, PSD e CDS-PP que 
se encontram as causas do retrocesso
A lógica economicista iniciada por governos do PS levou:
• Ao encerramento progressivo de extensões e postos de saúde, de serviços de atendimento 
   permanente, de serviços e valências

Com o último governo PSD/CDS-PP a situação ainda se agravou mais
• Cortes e mais cortes orçamentais
• Aumento das taxas moderadoras e cortes     nas isenções
• Descredibilização e desqualificação dos serviços públicos de saúde
• Desvalorização dos profissionais de saúde

Tudo com o único objectivo de justificar a sua privatização!

Quem sofre é o povo!

O Alentejo, fruto da sua interioridade, tímido desenvolvimento económico, 
desertificação e envelhecimento populacional, tem sido vítima destas políticas, 
cujas consequências são:
• Redução da resposta ao nível dos cuidados primários de saúde, 
   com milhares de utentes sem médico de família
• Caos nas urgências, com tempos de espera elevados, que poem em risco a segurança dos doentes
• Excesso de doentes em macas, pondo em causa a sua comodidade
• Falta de profissionais de saúde
• Redução do número de camas hospitalares
• Longas listas de espera para consultas em algumas especialidades e cirurgias
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O Alentejo precisa!
• Mais investimento público para a região e o aproveitamento e 
   desenvolvimento das suas enormes potencialidades 
• Mais e melhores acessibilidades rodo-ferroviárias
• Mais e melhores serviços públicos de proximidade na saúde, educação etc.
• Fixar população e atrair jovens, criando emprego com direitos

É URGENTE!
• Mais médicos
• Mais enfermeiros
• Mais assistentes operacionais 
• Mais profissionais de saúde

É NECESSÁRIO!
• Alargar o horário de funcionamento dos cuidados saúde primários
• Equipar os Centros de Saúde e os serviços hospitalares, criando melhores 
   condições de trabalho e melhor prestação do serviço público de saúde
• Melhorar os espaços físicos de atendimento dos doentes
• Reforçar o investimento para a substituição de material desgastado e adquirir 
   novos equipamentos
• Acabar com a subcontratacção de médicos e enfermeiros por empresas para o SNS
• Contratar e integrar os médicos nas Carreiras Médicas, assim como 
   enfermeiros, com vínculo à função pública
• Valorizar as carreiras dos profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, 
   assistentes operacionais)
• Descongelar a progressão nas carreiras 
• Valorizar os salários
• Pagar por inteiro as horas extraordinárias

Sim, é possível!
Com a luta e o protesto das populações, da intervenção e proposta do PCP algumas 
destas medidas estão já contidas no Orçamento do Estado deste ano.

Não se resigne!
Temos direito a ter um SNS público e universal
A ação e a luta dos trabalhadores e das populações são o melhor garante para avançar, 
nesta fase da vida política nacional, na concretização do que já conquistámos e na 
defesa do SNS.


