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UM PERCURSO QUE FEZ A DIFERENÇA 

Relatório de Atividades 2019 

Carta para a Participação Pública em Saúde 

O ano de 2019 foi o ano da aprovação da 

Carta para a Participação Pública em Saúde 

pela Assembleia da República, consagrada 

na Lei n.º 108/2019, de 9 de setembro.  

Tal como preconiza o texto da nova Lei, a 

divulgação da Carta pelas entidades 

responsáveis pela política de saúde em 

Portugal é já uma realidade. Destacamos, a 

título de exemplo, a publicação online da 

Carta nos seguintes sítios: 

• Comissão Parlamentar de Saúde 

• Serviço Nacional de Saúde 

• Direção-Geral da Saúde 

• Infarmed 

• Instituto Nacional de Emergência Médica 

• Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo 

Jorge 

 

1.º Encontro de Participação dos Cidadãos 

no SNS 

 
 

A 15 de junho de 2019, participámos no 

primeiro encontro sobre a participação dos 

cidadãos no SNS, promovido pelo Ministério 

da Saúde, tendo colaborado na organização 

e dinamização do mesmo.  

Distinção de mérito pelo Ministério da 

Saúde 

 

A 5 de abril de 2019, fomos agraciados com 

a distinção de mérito do Ministério da Saúde, 

aquando da cerimónia comemorativa do Dia 

Mundial da Saúde de 2019, subordinado ao 

tema Cobertura Universal de Saúde. 

 

Participação institucional 

O MAIS PARTICIPAÇÃO melhor saúde 

representa, desde 2017, o GAT – Grupo de 

Ativistas em Tratamentos no Conselho 

Nacional de Saúde, tendo participado em 6 

reuniões plenárias em 2019 e no III Fórum 

CNS, onde foi apresentado o relatório Sem 

mais tempo a perder - Saúde mental em 

Portugal: um desafio para a próxima década. 

Em 23-dez, o MAIS PARTICIPAÇÃO melhor 

saúde reuniu com o Ministério da Saúde, 

para apresentar 18 propostas de medidas a 

implementar pelo Ministério da Saúde e pela 

Assembleia da República, no seguimento da 

aprovação da Carta para a Participação 

Pública - Lei n.º 108/2019, de 9 de 

setembro.   

 

Comunicações públicas 

• 6-fev | Crisóstomo, S. Aula. “Participação 

Pública em Saúde”, no âmbito do curso 

de Economia e Política de Saúde, da 

Escola Nacional de Saúde Pública. 

• 25-fev | Crisóstomo, S. Aula. “Direitos de 

participação e de associação”, no âmbito 

do Curso Avançado de Direito da Saúde, 

https://www.participacaosaude.com/carta-participacao-publica-em-saude
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124539903/details/maximized?serie=I&day=2019-09-09&date=2019-09-01
https://www.parlamento.pt/sites/com/XIVLeg/9CS/Paginas/default.aspx
https://www.sns.gov.pt/noticias/2019/09/09/participacao-em-saude/
http://www.dgs.pt/cidadao.aspx
https://www.infarmed.pt/web/infarmed/infarmed/-/journal_content/56/15786/3534165
https://www.inem.pt/2020/01/23/carta-para-a-participacao-publica-em-saude-2/
http://www.insa.min-saude.pt/carta-para-a-participacao-publica-em-saude/
http://www.insa.min-saude.pt/carta-para-a-participacao-publica-em-saude/
http://www.cns.min-saude.pt/2017/09/27/membros/
http://www.cns.min-saude.pt/2017/09/27/membros/
http://www.cns.min-saude.pt/wp-content/uploads/2019/12/SEM-MAIS-TEMPO-A-PERDER.pdf
http://www.cns.min-saude.pt/wp-content/uploads/2019/12/SEM-MAIS-TEMPO-A-PERDER.pdf
http://www.cns.min-saude.pt/wp-content/uploads/2019/12/SEM-MAIS-TEMPO-A-PERDER.pdf
https://www.participacaosaude.com/post/medidas-para-promover-participa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica-apresentadas-ao-minist%C3%A9rio-da-sa%C3%BAde
https://www.participacaosaude.com/post/medidas-para-promover-participa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica-apresentadas-ao-minist%C3%A9rio-da-sa%C3%BAde
https://www.participacaosaude.com/post/medidas-para-promover-participa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica-apresentadas-ao-minist%C3%A9rio-da-sa%C3%BAde
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Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa. 

• 25-fev | Crisóstomo, S. Debate. “How to 

improve the current model of cooperation 

in Portugal?”, painel no âmbito da 

reunião anual promovida pelo PACT – 

Patient Access Partnership, realizada em 

2019 na Assembleia da República, em 

Portugal. 

• 4-abr | Crisóstomo, S. Debate. “How to 

improve the current model of cooperation 

in Portugal?”, no âmbito do Congresso 

Nacional da Distribuição Farmacêutica, 

organizado pela Associação de 

Distribuidores Farmacêuticos. 

• 12-abr | Santos, M. Debate. “O cidadão 

no centro do sistema de saúde”, no 

âmbito da sessão Revisitar Pilar II e V 

[7×7 Medidas], promovida pela 

Associação Nacional das USF. 

• 30-abr | Crisóstomo, S. Moderação. 

“Mesa-redonda: Uso Informado do 

Medicamento”, no âmbito das XXV 

Jornadas de Ciências Farmacêuticas. 

• 25-mai | Crisóstomo, S. Debate. “Mais 

participação, melhor”, no âmbito do I 

Fórum e Debate de Osteopatia, 

organizado pela Associação 

Independente de Osteopatia. 

• 4-jul | Crisóstomo, S. Conferência. “MAIS 

PARTICIPAÇÃO melhor saúde.  Da ideia 

à ação”, organizada pela Associação 

Portuguesa de Medicamentos Genéricos 

e Biossimilares. 

• 18-jul | Crisóstomo, S. Debate. “Três 

Grandes Eixos para o Desenvolvimento 

do SNS”, organizado pela Fundação para 

a Saúde – Serviço Nacional de Saúde. 

• 12-set | Crisóstomo, S. Debate. “Saúde e 

Bem-estar ao longo do tempo: Como 

estudar?”, organizado pelo European 

Cohort Develoment Project (ECDP) 

responsável pelo EuroCohort. 

• 15-out | Santos, M. Comentário. “SNS O 

futuro começa hoje!”, organizado pela 

Fundação para a Saúde – Serviço 

Nacional de Saúde. 

• 17-out | Crisóstomo, S. Conferência. 

“Hoje e amanhã no SNS - todos podemos 

participar”, organizada pela Associação 

de Integração e Promoção do 

Desenvolvimento Sénior. 

• 19-out | Crisóstomo, S. & Santos, M. 

Conferência. “Participação Pública em 

Saúde – um compromisso global”, no 

âmbito da Conferência Valor, organizada 

pela Associação Portuguesa de 

Administradores Hospitalares. 

• 24-out | Crisóstomo, S. Debate. “O 

acesso preço e valor, o que podemos e 

queremos financiar? O impacto da 

avaliação farmacoeconómica das 

tecnologias de saúde”, no âmbito da 

reunião anual do Colégio de Assuntos 

Regulamentares da Ordem dos 

Farmacêuticos. 

• 4-nov | Crisóstomo, S. Debate. “O que se 

faz e o que falta fazer em Portugal”, no 

âmbito do seminário “Saúde para todos? 

Combater as desigualdades”, organizado 

pelo Curso de Especialização em Saúde 

Pública, do Instituto de Higiene e 

Medicina Tropical da Universidade Nova 

de Lisboa. 

• 9-nov | Crisóstomo, S. Conferência. “O 

Serviço Nacional de Saúde aos 40 anos – 

o papel dos cidadãos”, no âmbito das 

comemorações dos 40 anos do SNS 

promovidas pela Câmara Municipal de 

Lagos. 

 

Outras colaborações 

• Parceria com a Associação Portuguesa de 

Administradores Hospitalares, em 

colaboração com o Centro de Estudos 

Sociais (CES) da Universidade de 

Coimbra, para o desenvolvimento de um 

estudo sobre Participação pública nos 

hospitais do SNS. 

• Crisóstomo, S., & Santos, M. Aula. “MAIS 

PARTICIPAÇÃO melhor saúde – o 

percurso de uma iniciativa cidadã”, no 

âmbito do seminário optativo “Repensar 

a saúde: conhecimentos, cuidados e 

resistências, Especialização e Curso 

Internacional Epistemologias do Sul 

2019-2020, 4ª Coorte, Curso de E-

learning, da Iniciativa CES-CLACSO, 

Centro de Estudos Sociais e Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales, 
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Rede CLACSO de Pós-graduações em 

Ciência Sociais.  

 

Website e Facebook 

O website www.participacaosaude.com foi 

redesenhado e lançámos uma newsletter 

eletrónica semestral, para melhorar a 

comunicação com as pessoas que têm 

interesse nesta área. 

No Facebook, continuamos a apostar na 

divulgação das atividades do MAIS 

PARTICIPAÇÃO melhor saúde, de 

oportunidades de participação pública e de 

informação sobre os direitos das pessoas em 

contactos de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. de Paris, 4 - 1.º dto, 1000-228 Lisboa     

Tel. 210 967 626 | 966 485 653 | 968 362 738 

mais.participacao@gatportugal.org 

www.participacaosaude.com 

www.facebook.com/participacaosaude  

 

O GAT – Grupo de Ativistas em Tratamentos, 

promotor deste projeto, é uma IPSS, registada 

com o nº 11/04 no Livro nº 2 das Instituições com 

Fins de Saúde
 

http://www.participacaosaude.com/
http://www.facebook.com/participacaosaude
mailto:mais.participacao@gatportugal.org
http://www.participacaosaude.com/
http://www.facebook.com/participacaosaude

