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Como tudo começou

Projeto ÁGORA
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Âmbito do projeto

A participação dos doentes e dos cidadãos na 
decisão política e institucional em saúde: política
de saúde e organização e gestão dos serviços de 
saúde e da prestação de cuidados de saúde.
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Objetivos do projeto

• Promover a institucionalização da 
participação no âmbito dos processos de 
tomada de decisão em saúde, a nível político e 
institucional, em Portugal (2015/2016)

• Desenvolver um programa de capacitação
para a participação de representantes das 
pessoas com doenças/utentes/consumidores de 
saúde (2017/2018)
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Definição do 
Problema e 

Agendamento

Formulação das 
medidas de política 

e legitimação da 
decisão

Concretização ou 
implementação

Avaliação e 
Mudança

Ciclo das Políticas Públicas

(Lasswell, 1956; Jones, 1970; Jenkins, 1978; Anderson, 2003; Hogwood e Gunn, 1984)
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Agendamento

Processo

• Reconhecimento público 
do problema

• Identificação das causas

• Comparação com outras 
situações

• Produção de informação

Iniciativa

• Governo

• Deputados e partidos 
políticos

• Grupos de interesse ou de 
pressão

• Cientistas e universidades

• Meios de comunicação

(Cobb e Elder, 1972; McCombs e Shaw, 1972; Downs, 1972; Peters e Hogwood, 1992; Kingdon, 2003) 6



Participação pública na 

governança para a saúde

• Assegurar a inclusão da perspetiva cidadã na saúde

– Necessidades e experiências das pessoas com doença(s)

– Necessidades e experiência dos utilizadores dos dos serviços de 
saúde

• Educar os políticos sobre a doença

• Promover uma maior consciencialização pública sobre a 
doença
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Envolvimento das 

Associações: Critérios

• Associações representativas de Doenças abrangidas 
pelos Programas de Saúde Prioritários (DGS)

• Plataformas de Associações

• Associações de defesa dos direitos dos utentes do SNS

• Outras Associações de defesa dos direitos dos cidadãos 
(consumidores)

• Supervisão científica
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Grupo de trabalho do projeto
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Metodologia do grupo de 

trabalho

• Investigação-ação – análise crítica de propostas e mudança de rumo 
– questionamento reflexivo e coletivo

• Participativa e colaborativa

• Diferentes realidades e experiências de cada membro 

• Exemplos de boas práticas e estudos de caso

• Reuniões plenárias presenciais = espaço criativo de reflexão e 
procura de consensos

• Internet (contacto e feedback por email, compromisso de 
divulgação do projecto nas redes sociais)
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31,4%

47,5%

65,5%

65,9%

66,1%

67,8%

78,1%

88,0%

91,3%

91,4%

94,2%

95,5%

96,8%

97,6%

Seguradoras

Empresas de…

Deputados da Assembleia da…

Associações de consumidores

União Europeia

Representantes do poder local

Gestores dos serv. de…

Cidadãos/ãs

Especialistas em políticas de saúde

Académicos/investigadores

Associações de utentes de saúde

Ministério da Saúde

Associações de doentes

Profissionais de saúde

Concordo totalmente + Concordo

Envolvimento na decisão no 

âmbito da política de saúde
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Carta para a Participação 

Pública em Saúde

• Subscrita por 82 OSCs e 30 cidadãos a 
título individual

• Enquadramento constitucional e politico

• Boas práticas internacionais

• Princípios e objetivos

• Prioridades, formas de participação e 
linhas orientadoras

• Ferramenta para comunicação
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10+ Participação Pública em

Saúde
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Petição pela Participação 

Pública em Saúde

4000 assinaturas => discussão no Plenário da Assembleia 
da República (todos os partidos/deputados)
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Fórum MAIS PARTICIPAÇÃO, 

melhor saúde

• Assembleia da República

• Ativistas, atuais e ex-decisores, profissionais de saúde, 
media, público em geral
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Carta
+

10+ Prioridades
+

Petição
+

Fórum

1. Discussão pública

2. Compromisso político

3. Iniciativa legislativa
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OE 2017  

Propostas de Alteração

• Programa de 
capacitação para a 
participação pública

+

• Financiamento para 
a promoção da 
saúde e prevenção 
da doença
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Conselho Nacional de Saúde

• Pedidos de audiência (deputados), em conjunto com a 
Plataforma Saúde em Diálogo, prévios à eleição.
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Capacitar+: de e para 

cidadãos/ãs

• Para pessoas ligadas a 
organizações de pessoas
com doença, utentes e 
consumidores/as 

– Associados/as

– Dirigentes

– Trabalhadores/as

– Voluntários/as

– Apoiantes
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Aliança de Associações de 

Pessoas com Doença e afins

• Maior visibilidade/ reconhecimento

• Maior representatividade/ 
credibilidade

• Maior pressão

• Temas transversais (participação, 
acesso à saúde/SNS, seguros, 
discriminação, financiamento, 
transporte de pessoas com doença…)

• Enfoque na “big picture” mas 
também na diversidade

• Partilha de conhecimento/ 
experiências/recursos

• Presença internacional
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“Efeitos secundários”

• Referência a doentes Pessoas com Doença

• “Carta para a Participação dos Representantes dos Doentes e 
dos Cidadãos no âmbito da Decisão em Saúde em portugal” 

“Carta para a Participação Pública em Saúde” 

• 10+ Participação Pública em Saúde

• Partilha de informação e aproximação das 
associações

• Identificação de necessidades/interesses comuns
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Onde estamos?
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