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Senhor Presidente da Mesa do Congresso, 

Senhor Presidente do Conselho Directivo da ANMP, 

Senhor Vice-Presidente do Parlamento Europeu, 

Senhor Secretário de Estado da Administração Local, 

Senhoras e senhores Autarcas, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

 

 

Gostaria de começar por saudar a realização do XVIII Congresso 

da Associação Nacional de Municípios Portugueses e permitam-

me que, cumprimentando o senhor Presidente da Mesa do 

Congresso e o senhor Presidente do Conselho Directivo, saúde 

todas e todos os Autarcas de Portugal. 

 

Estar presente no Congresso da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses é para mim uma honra muito especial. 

Bem sei que aqui estou como Ministra da Saúde, mas não posso 

ignorar a minha condição de Autarca na Lourinhã.  

 

Permitam-me, por isso, que aqui entre pares possa afirmar o 

meu orgulho em ser autarca neste Portugal Democrático. 
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Considero que a democracia local é uma das maiores conquistas 

do 25 de Abril. O trabalho dos milhares de autarcas por esse País 

fora é um excelente exemplo de trabalho de proximidade com os 

cidadãos, e é um trabalho que ultrapassa as diferenças 

partidárias. 

 

O Poder Local Democrático tem sido um importante instrumento 

de desenvolvimento do País, e uma resposta adequada e eficaz 

às necessidades dos cidadãos.  

 

É esse mesmo reconhecimento que está na base do progressivo 

alargamento de competências das autarquias nos últimos 35 

anos, reconhecendo-se a importância das respostas locais como 

motor de desenvolvimento de Portugal. 

 

No quadro da minha actuação no Ministério da Saúde, quero aqui 

reafirmar o meu compromisso com a Associação Nacional de 

Municípios em continuarmos a trabalhar em parceria para 

identificar, nesta legislatura, as áreas e os correspondentes 

recursos para que as autarquias possam assumir um papel mais 

activo no sector da Saúde. 

 

E quero aqui deixar o meu compromisso de integrar no Conselho 

Nacional de Saúde a representação dos Municípios Portugueses, 

através da sua Associação.  
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Senhoras e senhores Autarcas, 

 

O lema escolhido para o XVIII Congresso da Associação Nacional 

de Município Portugueses não podia ser mais feliz: «Investir 

nas Pessoas – Desenvolver Portugal». 

 

Este lema traduz a importância de colocar as pessoas no centro 

da nossa actuação política. 

 

Ao nível da Saúde, temos vindo a dar passos muito importantes 

para a melhoria do serviço de proximidade, contando para isso 

com o inestimável apoio dos diversos Municípios. 

 

Quero hoje destacar dois pontos: a Reforma dos Cuidados de 

Saúde Primários e a Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados. 

 

A Reforma dos Cuidados de Saúde Primários assenta no desígnio 

de facilitar o acesso dos cidadãos ao Serviço Nacional de Saúde, 

e como forma de garantir Saúde a todos e de qualidade. 

 

O País assistiu, nos últimos anos, a uma profunda alteração do 

modelo organizacional dos serviços locais de saúde, de que 

destaco a criação dos Agrupamentos de Centros de Saúde, os 
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quais incluem diversos tipos de Unidades de Saúde em que 

destaca as Unidades de Saúde Familiar. 

 

A constituição dos ACES procura colocar a gestão dos Centros de 

Saúde mais próxima dos cidadãos, e traduzir-se numa maior 

eficiência dos serviços. 

 

A criação das Unidades de Saúde Familiar permitiu aumentar a 

disponibilização de médicos de família. 

 

Há 300 mil pessoas que antes não tinham médico de família e 

que agora têm. As 208 USF já existentes no País dão resposta a 

uma população constituída por mais de dois milhões de utentes. 

Mas, além deste acréscimo que ainda não nos satisfaz, gostaria 

de lembrar a satisfação dos utentes que estão incluídos nas USF 

e dos profissionais, que nos confirma que a opção desta reforma 

dos cuidados de saúde primários foi medida correcta e nos 

motiva para continuar. 

 

E quero, também, sublinhar o empenho que as autarquias 

demonstraram – e continuam a demonstrar - na concretização 

desta reforma.  

 

Conto, por isso, com os autarcas portugueses para cumprir a 

meta traçada no Programa de Governo de atingir, até 2013, a 
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cobertura integral do território nacional por Unidades de Saúde 

Familiar. 

 

E gostaria ainda de pedir a vossa imprescindível colaboração 

para garantir, até 2012, a criação, em todos os Municípios, de 

Unidades de Cuidados na Comunidade, abrangendo cuidados 

domiciliários integrados para idosos e outros serviços de base 

comunitária, objectivo também inscrito no Programa do Governo. 

 

A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados é outro dos 

pontos de que vos quero falar hoje, e que constitui outro bom 

exemplo de respostas de proximidade na prestação de cuidados 

de saúde. 

 

Em apenas 3 anos conseguimos envolver autarquias, entidades 

do sector social e o Serviço Nacional de Saúde num esforço de 

responder, adequadamente, às necessidades dos mais 

carenciados e dependentes. 

 

A rede responde hoje a milhares de cidadãos, e afirma um 

Serviço Nacional de Saúde moderno e solidário, que valoriza as 

pessoas, promove a autonomia e ajuda famílias e cuidadores. 

 

É por isso que a antecipação para 2013 das metas de 

concretização de toda a rede se afigura crítica. Trata-se de 
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responder a necessidades prementes e crescentes de uma 

população cuja esperança de vida é cada vez maior e, 

consequentemente, está mais envelhecida. 

 

Estas medidas deverão ser incluidas numa política transversal 

sobre o envelhecimento em que as autarquias são um parceiro 

de maior relevo. 

 

As autarquias têm aqui um papel essencial: identificando 

necessidades, ajudando a estabelecer prioridades, referenciando 

casos, apoiando, promovendo e participando em parcerias. 

 

Senhor Presidente da Mesa do Congresso, 

Senhor Presidente do Conselho Directivo, 

Senhoras e Senhores Autarcas, 

 

O Serviço Nacional de Saúde é uma marca da nossa Democracia. 

A sua modernização e sustentabilidade não é apenas uma tarefa 

da Ministra da Saúde. 

 

Implementar novos modelos de organização, de novos modelos 

de gestão de recursos e a sua avaliação implica troca de 

informação, concertação de vontades e decisão. 
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O passado recente mostra como a boa colaboração e diálogo 

entre as Autarquias e o Ministério da Saúde pode ser decisiva na 

implementação de medidas que favorecem uma melhor 

prestação de cuidados de saúde. 

 

Instrumentos como as Cartas de Equipamentos de Saúde são 

fundamentais para um adequado e informado planeamento de 

decisões, numa óptica de gestão rigorosa de recursos que muito 

contribuirá para a sustentabilidade do SNS e poder assegurar a 

continuidade de saúde para todos e de qualidade. 

 

Aprofundar parcerias entre os serviços do Ministério da Saúde e 

as Autarquias é uma das chaves para uma prestação de cuidados 

de saúde territorialmente mais eficaz. 

 

Estou confiante que a minha dupla condição de Ministra da Saúde 

e de Autarca ajudará a continuar a encontrar com a Associação 

Nacional de Municípios Portugueses modelos de parceria e de 

envolvimento das autarquias na concretização da política de 

Saúde. 

 

Muito Obrigada. 

 

 

 


