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Momento 1 Anos 60

• Pílula

• Relatório das carreiras médicas

• APF

Contexto 
• Guerra colonial

• Movimentos estudantis
• Maio 68



A Associação para o Planeamento da Família (APF) foi fundada em 1967
e tem como missão

ajudar as pessoas a fazerem escolhas livres e conscientes na sua vida 
sexual e reprodutiva 

e promover a parentalidade positiva.

Desde 1967 a promover a saúde, escolhas e direitos pela igualdade de oportunidades
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• A taxa de mortalidade infantil é das mais altas da Europa. Em 1958, foi de 84 
por mil nados-vivos e no ano de 1959 subiu ate ́ 88,6. 

• A taxa de mortalidade materna, é também das mais elevadas da Europa 

—12,1 por 10 000 nado-vivos em 1958 



Momento 2 Anos 70

• Movimento dos cuidados de saúde primários

• Albino Aroso

• Serviço Nacional de Saúde 

Contexto 

• Crises de petróleo – fim do pós-guerra 

• 25 de Abril 1974 
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Movimento dos cuidados de saúde primários

OMS Portugal - Reforma 1971 Mãe - Criança 



Cavalos de Vento

(Alegoria de capa)

....

Onde prenderei estes cavalos
de vento na tarde fria

se foi o destino a marca-los
com o ferro da rebeldia?

....



Aneurin Bevan, fundador do NHS, em 1948 

“Devemos estar orgulhosos pelo facto de, apesar das 
nossas ansiedades financeiras e económicas,
termos  sido capazes de fazer o que de mais 

civilizado há no mundo: pôr o bem-estar dos doentes 
acima  de qualquer outra consideração”

Citado em “Body Economic”, 2013
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Unidades coordenadoras funcionais 
para a saúde da mulher e da criança

Mortalidade infantil



Momento 3 Anos 90

• Referendo IVG 1998  

• SNS – reforma cuidados de saúde primários 
(início)

Contexto 
• Cavaco Silva – António Guterres  

• Queda do muro de Berlim 

• Tratado da União Europeia 



Novos centros de saúde

Autonomia com
responsabilidade

Contratualização do desempenho 
em vez de hierarquia

Acesso fácil  
em vez de espera 

Inter-substituição na equipa   
em vez de individualismo 

Governação clínica e de saúde   
em vez de nada 

ACONTECIMENTO 
EXTRAORDINÁRIO



Descongelamento

Reforma dos cuidados de saúde primários



Momento 4      2000

• Expansão da reforma dos csp

• Referendo IVG 2007 

Contexto 
• NY 9.11. 2001  

• Zona Euro
• Crise financeira 2007 



Economia financeira   

mais intangível
mais volátil e desigual
mais global
mais difícil de regular 
menos humana

New York 

London 
Frankfurt 

Shanghai 



Momento 5 2010  

• “Ajustamento”: Degradação da saúde   

• “Pós-ajustamento”: Nova reforma do SNS 

Contexto 

• Europa em crise 

• Comportamentos “pós-factuais” 





Programa de ajustamento financeiro 2011-2014



Indignados em Espanha  15 M (Maio) 2011

Desafeto







Das organizações – serviços “verticais”       Aos percurso das pessoas 

Percursos das pessoas  RESULTADOS



Cuidados continuados  

Casa

Farmácia

Comunidade

Trabalho

Cuidados e saúde primários 

Tecnologias da saúde   

Hospital

Serviços sociais



• ….
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….

Percursos de vida
com sentido 

- Processo acumulativo

- Contexto

- Períodos  críticos

- Relações intergerações

- Narrativa com sentido 



Parabéns! 

Duarte Vilar


