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do Serviço Nacional de Saúde enquanto pilor do Democracío

Considerando que:

aJ

A Constituição que resultou de revolução de Abril de 1974 e é aprovada em Abril
de I976 fartigo 64eJ, determina: "1, Todos têm direito à proteção da saúde e o

dever de a defender e promover;2. O direito à proteção da saúde é realizado pela
criação de um serviço nacional de saúde universal, geral e gratuito [...)";

b)

No dia 15 de setembro de 7979 foi publicada, em Diário da República, a Lei nq
56/79 que criou o Serviço Nacional de Saúde (SNS), materializando assim o acesso

universal à saúde, independentemente da condição económica e social, nos termos
da constituição;

cJ

A criação do SNS é uma das grandes conquistas da revolução de Abril e grande
responsável pelos ganhos em saúde que colocaram Portugal nos lugares cimeiros
no que se refere à qualidade de vida de milhões de cidadãos e sendo fator crucial
para a redução das desigualdades sociais gritantes herdadas pelo período de
ditadura que lhe antecedeu;

dJ A resposta

do SNS no contexto de pandemia é prova de que só com um serviço de
saúde público, universal, geral e gratuito, se consegue dar uma resposta de saúde
que não deixa ninguém para trás;

e)

Ao longo dos seus 4L anos de história, o SNS tem sido palco de inúmeros sucessos
civilizacionais, como por exemplo a impressionante descida dos números da taxa
de mortalidade infantil, que em 1961 era de BB,8 em 1000 crianças com menos de
l ano de idade que não sobreviveram, para, em 2079,2,8 crianças;

0

A história de sucessos e dificuldades do SNS é também, e essencialmente,

composta por todos os profissionais e trabalhadores que fazem do SNS o que ele é:
Enfermeiros/as, Médicos/as, Farmacêuticos/as, assistentes operacionais,
administrativos, pessoal dirigente, bem como dos que, apesar de não exercerem
funções de saúde, o defendem publicamente;

g)

A celebração do 4l-s aniversário, em contexto de pardemia, deve-nos relembrar o
orgulho que o SNS e todos os seus profissionais nos merecem, dando a todos
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eles/as as melhores condições materiais e organizacionais, por forma a que a sua
missão originária dos valores Abril sejam cumpridos: SNS público, universal, geral
e

gratuito;

A Assembleia de Freguesia de Ajuda, reunida em 29 de Setembro de 2O20, delibera,

ao abrigo do disposto no artigo 9e, n.e2, alíneas k) da Lei n.s 7S/2O73, de 12 de
Setembro:
a

Saudar os 41 anos do Serviço Nacional de Saúde e todos os seus profissionais
traba lhadores;

Ajuda,29 de Setembro de2020
Pelo representante do Bloco de Esquerda,
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