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Moção

Contra o aumento das taxas moderadoras

A saúde é um direito universal e fundamental consagrado na Constituição 

da República Portuguesa no seu artigo 64º. Neste momento Portugal ainda tem dos 

melhores  indicadores  de  saúde  a  nível  europeu  e  mundial,  fruto  sobretudo  do 

investimento que foi feito ao longo dos últimos 37 anos. O nosso Serviço Nacional de 

Saúde é inclusivamente apontado por alguns estudos internacionais como exemplo a 

seguir na melhoria efectiva das condições da população, contando com vários serviços 

de excelência em diversas áreas dos cuidados de saúde.

O anúncio pelo Ministro da Saúde do aumento das taxas moderadoras para 

o dobro dos valores actuais vai certamente colocar em causa todo este investimento. 

Dadas  as  dificuldades  financeiras  que  o  país  atravessa,  o  elevado  número  de 

desempregados e de famílias com baixos rendimentos, o aumento dos preços de bens e 

serviços  e  a  consequente  diminuição  do  rendimento  disponível,  este  aumento 

certamente  afastará  uma fatia  significativa  da  população  dos  cuidados  básicos  de 

saúde. Simultaneamente, notícias vindas recentemente a público fazem-nos recear que 

este possa ter na sua génese o “empurrar” de parte da população que ainda tem algum 

rendimento disponível  para os  serviços  de saúde privados,  ao equiparar os  preços 

entre ambos. 

Por  outro  lado,  a  afirmação  de  que seis  milhões  de  portugueses  ficarão 

isentos  de  taxas  moderadoras  é  falsa.  Faltam ainda  as  portarias  que  definirão  os 

critérios dessa isenção, mas o que já está em lei não aponta nesse sentido. Os 628 euros 

mensais de que se fala correspondem a um salário de 540 euros (bruto e não líquido); 

a  referência  da  lei  é  ao  agregado  familiar  e  não ao  rendimento  per  capita.  Tudo 

aponta  assim para  a  aplicação  das  regras  da  condição  de  recurso  das  prestações 

sociais,  que excluíram por exemplo centenas de milhares  de crianças  do abono de 

família  e  reduziram  o  seu  montante  a  quase  todas  as  outras.  Assiste-se  ainda  à 

retirada de direito de isenção aos dadores de sangue, fundamentais para que este bem 
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precioso não falte, e aos bombeiros, que, pelo serviço que prestam à população, são 

igualmente fundamentais.

Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida em sessão extraordinária a 

15 de Dezembro de 2011, delibera:

Rejeitar, por inaceitáveis, os aumentos previstos das taxas moderadoras;

Protestar junto do Ministério da Saúde contra esta medida;

Solidarizar-se com a população atingida.

A ser  aprovada  esta  moção,  esta  deve  ser  enviada  à  Presidência  da  República, 

Presidente da Assembleia da República, Primeiro-Ministro, Ministro da Saúde, Grupos 

Políticos com representação parlamentar,  Junta Metropolitana,  órgãos autárquicos do 

concelho (Juntas de Freguesia e Assembleias de Freguesia) e órgãos de comunicação 

social.

Loures, 15 de Dezembro de 2011

O Grupo de Eleitos da CDU na Assembleia Municipal

Aprovada
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