
Público • Quarta-feira 28 Julho 2010  • 37

Os argumentos de Passos Coelho são aparentemente sedutores mas não resistem à análise económica nem à análise política

Os liberais e a saúde

O 
dr. Pedro Passos Coelho (PPC) propõe-se 
rever a Constituição. Na Saúde pretende 
substituir a quase gratuitidade do acesso ao 
Serviço Nacional de Saúde (SNS), tendo em 
conta as condições económicas e sociais dos 

cidadãos, pela expressão “não podendo, em caso algum, 
o acesso ser recusado por insufi ciência de meios econó-
micos”. Parece o mesmo, mas é radicalmente diferente. 
Hoje, há um direito à gratuitidade, excepcionado por 
taxas moderadoras que incidem apenas sobre 45 por 
cento dos utentes. Na mudança de PPC a gratuitidade 
deixaria de ser a regra e passaria a excepção, quando se 
reconheça insufi ciência de meios económicos. Invertem-
se objectivos e valores. 

Os argumentos de PPC são aparentemente sedutores, 
mas não resistem à análise económica nem à análise 
política, mesmo que por padrões da social-democracia. 
Desnudam uma certa imaturidade.

Argumento 1: para prevenir o risco de insustentabi-
lidade fi nanceira, o SNS iria cobrar aos utilizadores di-
rectos um co-fi nanciamento. Ora, a cobrança no ponto 
de encontro do utente com o sistema detém sempre 
procura, sobretudo a que corresponde a reais neces-
sidades. Cobrar a pobres seria injusto. Isentá-los, me-
diante indagação da respectiva insufi ciência de meios 
económicos, lembra os “Inquéritos Assistenciais” de má 
memória e o estigma divisor que arrastavam. O SNS não 
é fi nanceiramente insustentável, como se demonstrou 
no Governo anterior. Insustentáveis são os sistemas de 
seguro-doença baseados em convenções com prestado-
res privados, como os sistemas continentais europeus 
(francês, alemão) e, no limite, o dos EUA.

Argumento 2: injustiça da gratuitidade para ricos; os 
utentes deveriam pagar serviços do SNS, quando deles 
se servem, em termos proporcionais aos seus rendi-
mentos: o SNS não é um redistribuidor fi scal, mas sim 
um equalizador social, como demonstrou a sua história 
de 32 anos. Levou-se saúde de boa qualidade a todos os 
cantos do país e a todas as classes sociais, com acesso 

diferenciado àqueles em maior risco, obtendo-se exce-
lentes resultados. Até comentadores habitualmente des-
trutivos reconhecem que foi na Saúde que mais avançou 
o Estado Social. A gratuitidade aos ricos é apenas um 
custo da cidadania.

Argumento 3: um sector privado prestador em con-
corrência com o SNS melhoraria todo o sistema. Nada 
de mais falso. O sector privado deve ser complementar, 
articulado com o SNS, como bem refere a Constituição. 
Não um seu substituto regular. O SNS tem servidões ina-
lienáveis: formação de pessoal, investigação, urgências, 
impossibilidade de despedir pessoal por mudança tecno-
lógica, obrigação de liderança na qualidade, incompres-
sibilidade da oferta ditada pela obrigação de oferecer to-
das as prestações. Os custos de funcionamento refl ectem 
essas servidões, a concorrência aberta do privado levaria 
à desnatação e à rápida degradação do SNS. Acresce que 
o sector privado induz procura desnecessária, gerando 
inefi ciências a pagar pelos contribuintes. Concorrência 
desigual, dividindo o sistema em SNS para pobres e clíni-
cas privadas para ricos. Finalmente, um sector privado 
vitaminado pelas convenções procuraria a faixa litoral 
e os grandes centros urbanos, duplicando cobertura, 
gerando redundâncias e inefi ciências, abandonando 
o interior ao sector público. Desigualdade geográfi ca 
a acrescer à social.

Argumento 4: PPC recusa reduzir as deduções fi scais 
na Saúde com o argumento da dupla tributação. Aqui 
o caso é mais grave e maior a contradição. São os mais 
afl uentes que usam, de forma mais que proporcional 
em relação ao seu rendimento, as deduções da Saúde 
(e da Educação). Os 45 por cento de portugueses que 
nada pagam de IRS não têm acesso a este benefício. No 
entanto, pagam IVA, cobrindo com este imposto esta 
perda de receita fi scal. Um estudo recente estimava em 
500 milhões de euros o custo orçamental das deduções 
fi scais de despesas privadas de saúde, sendo Portugal o 
País mais “generoso” para os felizes benefi ciados.

Não podemos deixar de entender que todos estes argu-

mentos se ligam: a teimo-
sia de PPC em não querer 
reduzir as deduções fi s-
cais, afinal, combina-se 
com o impulso protector 
que visa oferecer ao sector 
privado na Saúde. Ambos 
corrosivos para o SNS. O 
SNS tem que ser gerido 
com rigor e efi ciência e 
modernizado a cada pas-
so, evitando desperdício. 
PPC precisa de conhecer 
melhor a Saúde dos portu-

gueses, visitando hospitais, unidades de saúde familiares 
e de cuidados continuados a idosos. Um contacto com a 
realidade preveniria a imaturidade das suas propostas e 
a toxicidade ideológica de alguns conselhos que recebe. 
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É de desejar que as redes sociais venham a ter um papel relevante na alteração de conceitos, mentalidades e práticas

Reconhecer a pobreza como violação de direitos humanos

D
eclarado pelas instâncias comunitárias ano de 
combate à pobreza e à exclusão, 2010 poderá 
ser um marco na construção de uma Europa 
mais equitativa e solidária e fi car assinalado 
como um passo decisivo para reconhecer que 

a pobreza constitui uma violação de direitos humanos e 
como tal tem de ser erradicada.

É, porém, legítimo interrogarmo-nos: sê-lo-á realmen-
te? Em que condições?

Considerando a experiência de eventos similares no 
passado, há que recordar que não bastarão as manifes-
tações de bons propósitos e as palavras eloquentes dos 
discursos políticos de circunstância. Fazer do combate 
à pobreza e à exclusão uma causa comum europeia exi-
ge, antes de mais, que se tenha a coragem de ir à raiz do 
problema e se mobilizem tanto os actores políticos como 
o cidadão comum, o que não será tarefa fácil. 

Em primeiro lugar, importa que os cidadãos tomem 
consciência da dimensão deste problema, conheçam 
com objectividade os seus contornos e, sobretudo, não 
ignorem os seus mecanismos geradores. Acima de tudo, é 
indispensável que adquiram uma percepção da pobreza 
que não a identifi que com uma mera fatalidade ou con-
sequência de comportamentos morais individuais, mas 
como uma violação de direitos humanos fundamentais, 
criada pelo funcionamento de um sistema económico e 
social injusto que produz exclusão. Em particular, afi gura-

se necessário todo um trabalho de esclarecimento que 
leve a superar ideias e atitudes preconceituosas acerca da 
pobreza e desencoraje quaisquer práticas discriminató-
rias em relação aos pobres, que contrariem a igualdade 
de oportunidades que uma sociedade democrática deve 
proporcionar a todos os seus membros, sem excepção. 

O próprio conceito de pobreza material, em que se 
têm fundamentado as análises estatísticas correntes e as 
políticas públicas de combate à pobreza, carece de pro-
funda revisão. Se é certo que o baixo nível do rendimento 
monetário das pessoas e famílias é condição de pobreza, 
não é menos verdade que não é sufi ciente (ainda que in-
dispensável em certas situações) aumentar o montante 
dos subsídios, pois isso, só por si, não devolve aos pobres 
a capacidade de poderem aceder a direitos fundamentais 
(trabalho, saúde, educação, cultura, segurança, partici-
pação, cidadania) e determinarem livremente as suas 
opções de vida e o seu futuro. 

Em tempo de não-crescimento da economia, como 
presentemente sucede, é particularmente exigente o 
compromisso do Estado e dos particulares no combate 
à pobreza e à exclusão. É que, por um lado, o mercado 
de trabalho tende a retrair-se, levando ao desemprego, 
e, por outro, tende a praticar reduções de salários reais 
e a aumentar a precariedade do trabalho. Em ambos os 
casos, com consequências muito negativas no agrava-
mento da incidência e severidade da pobreza.

No combate à pobreza e à exclusão, cabe ao Estado 
um papel pró-activo no sentido de promover e orientar o 
desenvolvimento sustentável, de modo a impedir o agra-
vamento das desigualdades e a excessiva concentração da 
riqueza e desempenhar um papel subsidiário do mercado 
de trabalho na absorção do desemprego e na regulação 
dos salários e demais direitos dos trabalhadores. Por outro 
lado, para além da fi xação de patamares mínimos de ren-
dimento de subsistência, a pobreza combate-se através da 
garantia de acessibilidade a serviços de provisão de bens 
públicos de qualidade, nomeadamente no que respeita à 
saúde, à educação, à habitação, à segurança, etc., a que só 
uma política fi scal altamente redistributiva e uma maior 
efi ciência administrativa poderão fazer face.

No combate à pobreza e à exclusão, também não po-
derão fi car de fora as instituições de solidariedade social 
da sociedade civil que prestam serviços de prevenção e 
de assistência social através dos quais se minimizam as 
situações de pobreza. É de desejar que as redes sociais, 
previstas para existirem em todos os concelhos, venham 
a ter um papel relevante na alteração de conceitos, men-
talidades e práticas de combate à pobreza e exclusão e 
contribuam decisivamente para pôr termo à pobreza 
nas suas expressões mais severas, para que, quanto an-
tes, a pobreza seja remetida para os registos da história. 
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