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PORTALEGRE	  

Conferência	  "Os	  novos	  Desafios	  do	  Estado	  Social"	  do	  ciclo	  de	  
conferências	  “A	  social-‐democracia	  para	  o	  século	  XXI”	  

25	  Julho	  2014	  

	  

Cristóvão	  Crespo	  (presidente	  da	  CPD/Portalegre)	  –	  Boa	  noite,	  meu	  amigos.	  Uma	  
primeira	  saudação	  aos	  nossos	  convidados	  que	  tiveram	  a	  gentileza	  de	  estar	  connosco	  
aqui	  hoje,	  uma	  saudação	  a	  todos	  vós	  que	  também	  que	  aqui	  estão	  hoje.	  É	  com	  
enorme	  gosto	  e	  prazer	  que	  nós	  estamos	  aqui	  num	  momento	  essencial	  da	  vida	  do	  
Partido.	  É	  importante	  sabermos	  reconhecer	  sempre	  o	  nosso	  histórico,	  o	  nosso	  
passado.	  Esta	  conferência	  tem	  exatamente	  esta	  virtude:	  por	  um	  lado	  darmos	  o	  
enquadramento	  daquilo	  que	  é	  a	  história	  do	  Partido	  e	  por	  outro	  lado	  podermos	  
refletir	  sobre	  aquilo	  que	  perspetivamos	  para	  o	  futuro.	  

É	  esse	  o	  nosso	  objetivo,	  foi	  isso	  que	  nos	  trouxe	  aqui	  hoje,	  para	  além	  de	  darmos	  o	  
testemunho	  público	  do	  contributo	  e	  do	  trabalho	  de	  militantes	  que	  ao	  longo	  de	  
quarenta	  anos	  nos	  acompanharam	  e	  nos	  permitiram	  crescer.	  Tantas	  e	  tantas	  
dezenas.	  Uns	  que	  estão	  aqui	  hoje	  e	  que	  nós	  tivemos	  a	  possibilidade	  de	  homenagear,	  
outros	  que	  não	  estando	  aqui	  contribuíram	  para	  que	  de	  facto	  este	  percurso	  fosse	  
percorrido.	  Penso	  que	  isto	  não	  pode	  deixar	  de	  ser	  lembrado	  e	  pedia-‐vos	  a	  todos	  um	  
minuto	  de	  silêncio	  pelos	  que	  já	  ficaram	  pelo	  caminho	  e	  que	  também	  deram	  um	  
contributo	  muito	  importante	  e	  muito	  relevante	  que	  nos	  cabe	  reconhecer.	  Todos	  nós	  
com	  certeza	  estamos	  a	  pensar	  em	  muita	  gente	  que	  deu	  um	  contributo	  muito	  valioso	  
e	  muito	  importante	  para	  a	  história	  do	  partido,	  que	  foi	  determinante	  também	  para	  o	  
nosso	  crescimento	  e	  envolvimento	  na	  nossa	  sociedade,	  no	  nosso	  distrito,	  no	  nosso	  
concelho.	  

Obrigado.	  Posto	  isto,	  penso	  que	  nós	  vamos	  ter	  um	  programa	  rico	  e	  variado.	  	  

Conforme	  disse	  há	  pouco,	  vamos	  revisitar	  um	  pouco	  do	  passado	  para	  percebermos	  
que	  os	  fenómenos	  e	  as	  circunstâncias	  não	  surgem	  por	  mero	  acaso.	  É	  preciso	  
percebermos	  como	  chegamos	  aqui	  e	  porque	  chegamos	  aqui.	  Esse	  é	  o	  nosso	  primeiro	  
ponto	  da	  sessão	  de	  hoje	  e	  depois	  teremos	  oportunidade	  de	  ouvir	  e	  refletir	  sobre	  o	  
futuro	  e	  a	  perspetiva	  da	  economia	  social,	  que	  é	  fundamental	  para	  a	  nossa	  região.	  
Obrigado.	  
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Clara	  Bacharel	  (militante	  há	  40	  anos)	  –	  Muito	  boa	  noite	  a	  todos.	  A	  primeira	  coisa	  
que	  eu	  quero	  dizer	  é	  que	  estou	  aqui	  por	  acaso.	  Há	  muitas	  coisas	  que	  acontecem	  por	  
acaso	  e,	  falando	  com	  o	  Cristóvão	  Crespo,	  acabámos	  por	  decidir	  que	  seria	  eu	  que	  viria	  
contar	  um	  pouco	  do	  que	  foi	  o	  início	  desta	  caminhada	  que	  alguns	  de	  nós	  já	  fazem	  há	  
quarenta	  anos.	  O	  grupo	  que	  se	  reuniu	  logo	  após	  o	  6	  de	  Maio,	  data	  do	  anúncio	  do	  
Partido,	  fê-‐lo	  em	  casa	  do	  meu	  cunhado,	  Luís	  Bacharel,	  que	  infelizmente	  já	  não	  está	  
connosco.	  Era	  um	  grupo	  de	  pessoas	  conhecidas,	  amigas,	  que	  partilhavam	  o	  mesmo	  
tipo	  de	  ambições,	  o	  mesmo	  tipo	  de	  angústias	  relativamente	  ao	  país	  em	  que	  
vivíamos.	  Queríamos	  uma	  sociedade	  diferente,	  sem	  as	  injustiças	  que	  sentíamos.	  
Muitos	  de	  nós	  eram	  professores	  e	  sentíamos	  injustiças	  não	  só	  no	  campo	  material	  
mas	  muito	  no	  campo	  cultural.	  As	  crianças	  que	  nos	  apareciam	  eram	  diferentes	  
exatamente	  porque	  lhes	  eram	  dadas	  condições	  diferentes.	  Tudo	  isso	  mexia	  
connosco.	  	  

Éramos	  um	  grupo	  com	  ideais	  e	  sonhávamos	  com	  um	  novo	  país.	  Um	  grupo	  que	  
acreditou	  na	  Primavera	  Marcelista.	  Porquê?	  Porque	  alguns	  de	  nós	  tínhamos	  
participado	  na	  Universidade	  em	  1962,	  em	  toda	  essa	  movimentação	  juvenil	  que	  nos	  
abriu	  os	  olhos.	  Nós	  ouvíamos	  dizer	  que	  havia	  polícia	  de	  choque,	  mas	  nunca	  a	  
tínhamos	  visto.	  E	  vimo-‐la	  na	  nossa	  frente!	  E	  foi	  assustador	  porque	  não	  havia	  
televisão	  como	  agora	  em	  que	  toda	  a	  gente	  conhece	  tudo	  e	  vê	  tudo.	  Para	  nós,	  só	  
naquele	  momento,	  na	  Avenida	  de	  Roma	  –	  ainda	  tenho	  presente	  a	  imagem	  –	  quando	  
os	  vi	  é	  que	  percebi	  o	  que	  aquilo	  era.	  Portanto,	  percebi	  que	  não	  havia	  liberdade	  nesse	  
movimento	  estudantil	  de	  1962	  em	  que	  eu	  e	  alguns	  dos	  que	  estavam	  naquele	  grupo	  
participámos	  como	  simples	  pessoas.	  Não	  no	  aspeto	  de	  movimentar	  ninguém,	  mas	  
participámos.	  	  

Estávamos	  ligados	  a	  movimentos,	  como	  o	  do	  Mundo	  Melhor,	  queríamos	  um	  mundo	  
diferente	  e	  estávamos	  em	  movimentos	  ligados	  ao	  nosso	  pensamento	  cristão,	  que	  
não	  nos	  permitia	  estar	  a	  olhar	  o	  mundo	  sem	  nada	  fazer.	  Tudo	  isso	  nos	  inquietava,	  
inquietava-‐nos	  bastante	  o	  que	  se	  tinha	  passado	  com	  o	  Bispo	  de	  Nampula	  que	  só	  por	  
ter	  cumprimentado	  os	  pretos	  e	  os	  brancos,	  aconteceu	  o	  que	  aconteceu.	  De	  D.	  
António	  Ferreira	  Gomes	  nem	  vale	  a	  pena	  falar,	  tudo	  isso	  eram	  motivos	  de	  conversa	  e	  
motivos	  que	  nos	  levavam	  a	  estar	  inquietos.	  Por	  isso	  o	  25	  de	  Abril	  foi	  uma	  alegria	  
estonteante	  para	  nós.	  Foi	  um	  dia	  maravilhoso!	  

Tivemos	  de	  nos	  reunir	  logo	  que	  soubemos	  que	  havia	  um	  partido	  que	  estava	  a	  nascer.	  
Conhecíamos	  o	  pensamento	  de	  Sá	  Carneiro,	  para	  nós	  o	  Expresso	  foi	  uma	  coisa	  
maravilhosa	  de	  poder	  ler,	  sabíamos	  que	  era	  censurado,	  mas	  a	  coluna	  “O	  Visto”	  de	  Sá	  
Carneiro	  era	  lida	  com	  atenção,	  nas	  entrelinhas.	  Não	  podíamos	  ficar	  parados	  porque	  
não	  era	  no	  café	  que	  iríamos	  resolver	  e	  queríamos	  ter	  atividade.	  Esse	  pequeno	  grupo	  
reunido	  na	  sala	  de	  jantar,	  em	  volta	  da	  mesa	  –	  éramos	  10	  ou	  12	  pessoas,	  não	  
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sabemos	  bem.	  Não	  havia	  para	  nós	  dúvida,	  não	  havia	  para	  nós	  hesitação.	  Queríamos	  
militar,	  queríamos	  ser	  militantes,	  transformar	  esse	  país,	  queríamos	  fazer	  tudo	  por	  
uma	  sociedade	  diferente.	  Ali	  começou	  a	  base	  do	  partido.	  

De	  seguida,	  éramos	  recebidos	  em	  Lisboa	  pelo	  Dr.	  Sá	  Borges	  e	  Alexandre	  Bettencourt,	  
não	  sei	  porquê,	  não	  me	  perguntem	  porquê,	  recebiam-‐nos	  muito	  carinhosamente	  
porque	  nós	  éramos	  alentejanos	  e	  ser	  alentejano	  era	  qualquer	  coisa	  que	  se	  notava	  e	  
éramos	  acarinhados	  no	  partido.	  	  

No	  dia	  28	  de	  Setembro,	  para	  verem	  a	  diferença	  que	  houve	  entre	  o	  distrito	  de	  
Portalegre	  e	  o	  de	  Évora,	  Évora	  não	  tinha	  gente	  para	  ir	  fazer	  uma	  sessão	  de	  
esclarecimento	  no	  Redondo	  e	  vem	  pedir	  a	  Portalegre	  ajuda...	  Daqui	  vai	  o	  meu	  
marido,	  vai	  o	  Trindade	  de	  Elvas	  e	  um	  senhor	  de	  Setúbal,	  o	  Cobra.	  Nós	  chegamos	  à	  
sala,	  ao	  cineteatro	  do	  Redondo,	  e	  sentimos	  a	  diferença	  em	  relação	  ao	  que	  havia	  no	  
nosso	  distrito,	  pelo	  menos	  do	  que	  havia	  na	  parte	  norte	  do	  distrito,	  e	  ali	  em	  Évora.	  
Eles	  estavam	  sentados	  no	  palco	  com	  o	  José	  Manuel	  Portas,	  tio	  dos	  Portas,	  que	  
depois	  foi	  para	  o	  Brasil,	  e	  que	  era	  a	  pessoa	  de	  Évora	  presente,	  e	  iniciaram	  a	  sessão	  
com	  o	  cineteatro	  cheio	  e	  em	  menos	  de	  dez	  minutos	  estava	  acabada	  a	  sessão.	  	  

Com	  os	  slogans,	  porque	  era	  a	  sua	  única	  forma,	  eles	  conseguiram	  fazer	  tal	  barulho	  –	  
imaginem	  como	  eles	  estavam,	  pois	  era	  dia	  28	  de	  Setembro	  –	  que	  levantaram	  o	  
teatro	  cheio	  de	  gente	  e	  nós	  ficamos	  sozinhos.	  A	  primeira	  vez	  pensei	  “Isto	  é	  sério!”,	  
eles	  não	  nos	  querem	  mesmo	  e	  isto	  vai	  ser	  sério	  	  e	  começou	  a	  ser	  porque	  as	  sessões	  
de	  esclarecimento	  iniciaram-‐se	  pela	  zona	  norte	  da	  Serra	  de	  São	  Mamede	  e	  eram	  
sessões	  de	  esclarecimento	  muito	  acolhedoras,	  à	  luz	  do	  candeeiro	  de	  petróleo,	  na	  
escola	  primária	  dos	  Mosteiros,	  nas	  carteirinhas	  das	  crianças,	  mas	  íamos	  caminhando	  
para	  sul	  e	  esse	  acolhimento	  já	  não	  era	  assim.	  Muitas	  vezes,	  e	  está	  aqui	  quem	  se	  
lembra	  perfeitamente,	  em	  Cabeço	  de	  Vide	  –	  não	  é	  Calado?	  –	  na	  Casa	  do	  Povo,	  nós	  a	  
fazer	  a	  sessão	  e	  na	  sala	  ao	  lado	  gritava-‐se	  e	  cantava-‐se	  o	  Avante	  e	  nós	  não	  
conseguíamos	  sequer	  falar	  e	  não	  se	  iniciou	  sequer	  a	  sessão.	  

Isto	  aconteceu	  em	  muitos	  locais	  do	  nosso	  distrito	  e	  foi	  complicada	  a	  implantação	  do	  
partido	  aqui,	  mas	  movia-‐nos	  uma	  tal	  vontade,	  éramos	  tão	  ingénuos	  que	  eu	  vou	  
contar	  uma	  coisa	  que	  não	  posso	  deixar	  de	  aqui	  fazer	  referência.	  	  Querido	  professor	  
Caldeira,	  nosso	  companheiro	  desde	  o	  primeiro	  dia,	  com	  aquela	  sua	  maneira	  de	  ser,	  
dizia	  no	  fim	  de	  cada	  sessão	  “vão	  ouvir	  todos	  para	  depois	  poderem	  escolher	  em	  
consciência”.	  Claro	  que	  isto	  era	  ingenuidade,	  e	  desculpe	  professor	  Caldeira,	  mas	  era	  
ingenuidade.	  Destas	  podíamos	  contar	  muitas.	  	  

Depois	  veio	  o	  nosso	  slogan,	  que	  cantávamos	  por	  Lisboa	  fora:	  “Se	  isto	  não	  é	  o	  povo,	  
onde	  é	  que	  está	  o	  povo”.	  Recordam-‐se?	  Este	  slogan	  ajudou-‐nos	  muito	  e	  o	  professor	  
Caldeira	  começa	  a	  explicar	  de	  uma	  forma	  extraordinária	  a	  nossa	  diferença	  em	  
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relação	  ao	  Partido	  Socialista,	  porque	  já	  víamos	  a	  forma	  de	  atuar	  do	  Partido	  Socialista	  
aqui	  no	  distrito.	  Os	  comunistas	  faziam	  os	  slogans,	  mas	  os	  socialistas	  atuavam	  de	  
outra	  maneira	  e	  o	  professor	  Caldeira	  começa	  a	  dizer	  “nós	  queremos	  chegar	  à	  mesma	  
coisa	  que	  eles,	  à	  social	  democracia,	  simplesmente	  nós	  temos	  um	  lago	  em	  frente	  e	  
para	  chegarmos	  ao	  outro	  lado	  vamos	  contornar	  esse	  lago	  e	  eles	  querem	  ir	  já	  a	  
direito	  e	  vão-‐se	  afundar”.	  Iam-‐se	  afundando	  eles	  e	  iam	  afundando	  o	  país.	  	  

Tenho	  que	  acabar.	  Havia	  muita	  história	  a	  contar	  e	  talvez	  um	  dia	  possamos	  juntar	  
essas	  histórias	  que	  foram	  muito	  interessantes.	  Só	  conto	  isto	  porque	  é	  anedótico	  e	  
tenho	  de	  contar.	  	  

Não	  posso	  esquecer	  quando	  na	  primeira	  Assembleia	  Municipal,	  carregada	  de	  
socialistas,	  quatro	  PSD,	  quatro	  ou	  cinco	  PCP.	  A	  população	  do	  Sovete	  pediu	  uma	  
capela.	  Os	  socialistas	  gozaram	  com	  o	  pedido	  da	  capela	  e	  nós,	  do	  PSD,	  a	  defendermos	  
o	  pedido.	  O	  PCP,	  com	  a	  sua	  tática	  e	  habilidade,	  pela	  voz	  do	  Dr.	  Menezes,	  levantou-‐se	  
e	  começa	  a	  dizer	  “a	  saúde	  do	  corpo,	  a	  saúde	  da	  alma	  são	  tão	  importantes…”	  e	  por	  ali	  
fora.	  O	  PS	  teve	  medo	  de	  perder	  os	  votos	  e	  quando	  chegou	  à	  votação,	  votou	  a	  favor	  e	  
ainda	  hoje	  lá	  está	  a	  capela	  no	  Sovete.	  É	  para	  ver	  como	  as	  coisas	  funcionavam	  nessa	  
altura.	  

Desculpem,	  mas	  eu	  gostava	  de	  contar	  imensas	  coisas	  porque	  estou	  cheia	  de	  histórias	  
que	  há	  quarenta	  anos	  eu	  conto	  aos	  meus	  filhos.	  Gostava	  de	  as	  poder	  contar	  tão	  bem	  
a	  todos	  que	  aqui	  estão,	  mas	  não	  posso.	  Muito	  boa	  noite	  e	  obrigada	  por	  me	  terem	  
ouvido.	  	  

	  

Luís	  Filipe	  Pereira	  (ex-‐ministro	  da	  Saúde)	  –	  Muito	  boa	  noite.	  Começaria,	  como	  é	  
óbvio,	  por	  agradecer	  o	  convite	  da	  direção	  do	  Partido	  Social	  Democrata	  para	  me	  
encontrar	  aqui	  para	  debater	  um	  tema	  tão	  importante	  como	  é	  este	  do	  Estado	  Social	  e	  
do	  futuro	  do	  Estado	  Social.	  Esta	  satisfação	  é	  mais	  que	  dupla	  porque	  estou	  rodeado	  
de	  pessoas	  que	  eu	  conheço,	  pessoas	  de	  grande	  qualidade,	  o	  Dr.	  Manuel	  Lemos	  que	  é	  
o	  presidente	  União	  das	  Misericórdias	  Portuguesas,	  e	  o	  Professor	  Fernando	  Ribeiro	  
Mendes,	  que	  é	  atualmente	  presidente	  da	  INATEL,	  um	  dos	  nossos	  maiores	  
especialistas	  da	  área	  da	  Segurança	  Social.	  Portanto,	  é	  com	  muito	  gosto	  que	  estou	  
aqui.	  

Gostaria	  de	  começar	  a	  enquadrar	  um	  pouco	  o	  que	  vou	  dizer	  e	  depois	  deixar	  alguns	  
desafios	  aos	  meus	  dois	  colegas	  de	  palco,	  chamemos-‐lhe	  assim.	  Esta	  conferência	  
enquadra-‐se,	  como	  vimos,	  no	  quadragésimo	  aniversário	  do	  Partido	  Social	  Democrata	  
e	  no	  ciclo	  de	  conferência	  que	  vai	  ser	  realizada	  em	  todas	  as	  capitais	  de	  distrito.	  	  
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De	  facto,	  é	  importante	  afirmar	  antes	  de	  mais,	  e	  gostava	  aqui	  de	  o	  referir,	  que	  o	  PSD	  
tem	  e	  terá	  um	  papel	  fundamental	  -‐	  e	  eu	  não	  estou	  a	  dizer	  isto	  de	  ânimo	  leve	  -‐	  no	  
que	  diz	  respeito	  ao	  Estado	  Social.	  É	  evidente	  que	  a	  sua	  atuação	  não	  é	  apenas	  dirigida	  
para	  o	  Estado	  Social,	  mas	  essa	  é	  uma	  das	  suas	  grandes	  preocupações.	  	  

Vimos	  aliás	  ainda	  há	  pouco,	  no	  filme	  que	  passou,	  Sá	  Carneiro	  dizer	  uma	  coisa	  com	  a	  
qual	  eu	  concordo	  inteiramente	  e	  com	  a	  qual	  nós	  concordamos,	  que	  o	  Partido	  Social	  
Democrata	  é	  um	  partido	  personalista,	  para	  o	  qual	  o	  início	  e	  o	  fim	  da	  política	  tem	  a	  
ver	  com	  a	  pessoa	  humana.	  Isso	  penso	  que	  é	  algo	  que	  distinguiu	  desde	  muito	  cedo	  a	  
política	  enunciada	  por	  Francisco	  Sá	  Carneiro.	  	  Somando	  tudo,	  tive	  dez	  anos	  de	  
governo,	  em	  vários	  governos	  do	  PSD,	  fui	  convidado	  em	  1986	  pelo	  Cavaco	  Silva	  para	  
Secretário	  de	  Estado	  da	  Segurança	  Social,	  depois	  mais	  tarde	  para	  Secretário	  de	  
Estado	  da	  Energia	  e	  ainda	  mais	  tarde,	  já	  pelo	  Durão	  Barroso,	  como	  Ministro	  da	  
Saúde.	  Portanto,	  somado	  todo	  este	  tempo	  tenho	  dez	  anos	  de	  governo	  do	  PSD,	  dois	  
deles	  na	  área	  social.	  

Um	  aspeto	  que	  gostava	  de	  salientar	  é	  que	  em	  todos	  eles	  em	  que	  participei,	  os	  
respetivos	  programas	  tentaram	  de	  facto	  concretizar	  os	  valores	  da	  social-‐democracia.	  
Pode	  parecer	  estranho	  dizê-‐lo,	  muitas	  das	  vezes	  nem	  lemos	  os	  programas,	  mas	  se	  
nos	  dermos	  ao	  trabalho	  de	  analisar	  os	  grandes	  objetivos	  e	  as	  grandes	  ações	  que	  
esses	  programas	  consagram,	  de	  facto	  estavam	  presentes	  os	  chamados	  valores	  da	  
social-‐democracia,	  com	  os	  quais	  me	  identifico.	  

Gostaria	  de	  aprofundar	  um	  pouco	  isto,	  na	  esteira	  do	  que	  ainda	  há	  pouco	  foi	  referido.	  
Na	  social-‐democracia	  este	  valores	  passam	  pela	  construção	  de	  uma	  sociedade	  livre	  e	  
solidária,	  na	  área	  política	  o	  objetivo	  é	  uma	  verdadeira	  democracia	  representativa	  
parlamentar	  com	  políticas	  de	  natureza	  humanista	  e	  reformista,	  e	  eu	  acredito	  bem	  
neste	  enunciado	  na	  área	  política.	  Na	  área	  económica,	  o	  PSD	  e	  os	  valores	  da	  social-‐
democracia	  dão	  prevalência	  a	  uma	  economia	  assente	  na	  livre	  iniciativa,	  no	  mercado	  
com	  interação	  da	  iniciativa	  privada,	  da	  iniciativa	  social,	  mas	  também	  com	  a	  iniciativa	  
do	  Estado.	  Ao	  contrário	  do	  que	  muitas	  vezes	  se	  diz,	  na	  social-‐democracia	  o	  Estado	  
tem	  um	  papel	  muito	  importante	  e	  gostaria	  de	  referir	  isso	  daqui	  a	  pouco	  quando	  
referir	  mais	  em	  pormenor	  as	  duas	  áreas	  que	  vou	  aqui	  pouco	  desenvolver	  e	  pedir	  aos	  
meus	  colegas	  para	  desenvolver:	  a	  Segurança	  Social	  e	  a	  Saúde.	  

Na	  área	  social,	  a	  social-‐democracia	  tem	  a	  ver	  com	  políticas	  de	  prosseguimento	  do	  
bem	  estar	  da	  população;	  na	  existência	  de	  sistemas	  de	  proteção	  social;	  da	  promoção	  
de	  valores	  de	  igualdade	  e	  justiça	  social,	  como	  aqui	  ainda	  há	  pouco	  foi	  referido;	  na	  
criação	  de	  oportunidades	  para	  todos;	  e	  no	  conceito	  da	  solidariedade.	  Tudo	  isto	  que	  
aqui	  referi	  não	  é	  novo,	  já	  de	  alguma	  maneira	  foi	  dito	  aqui	  nestes	  filmes	  pelo	  
Francisco	  Sá	  Carneiro	  e	  por	  outras	  pessoas	  que	  falaram.	  Vou	  referir	  um	  aspeto	  que	  
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nos	  dá	  bem	  a	  medida	  da	  mudança,	  da	  mudança	  drástica,	  diria	  eu,	  de	  há	  quarenta	  
anos	  a	  esta	  parte.	  	  

Eu	  vou	  ler	  aqui	  um	  pequeno	  aspeto	  do	  escrito	  do	  Francisco	  Sá	  Carneiro	  que	  nos	  
parece	  hoje	  banal,	  hoje	  é	  quase	  natural,	  mas	  que	  na	  altura	  eram	  grandes	  
reivindicações.	  Ele	  dizia	  que	  “a	  democracia	  política	  é	  um	  reconhecimento	  da	  
soberania	  popular,	  na	  definição	  dos	  órgãos	  do	  poder	  político,	  na	  escolha	  dos	  seus	  
titulares,	  na	  sua	  fiscalização	  e	  responsabilização.	  Como	  garantia	  intransigente	  das	  
liberdades	  individuais,	  pluralismo	  efetivo	  e	  respeito	  pelas	  minorias	  com	  alternância	  
democrática	  mediante	  eleições	  livres	  com	  sufrágio	  universal,	  direto	  e	  secreto.“.	  Hoje	  
lemos	  isto	  e	  parece-‐nos	  banal,	  parece-‐nos	  evidente	  e	  é	  de	  facto	  evidente	  numa	  
sociedade	  democrática,	  mas	  não	  era	  o	  ambiente	  que	  eu	  vivi	  na	  minha	  juventude	  
quando	  foi	  o	  25	  de	  Abril.	  	  

Nisto,	  de	  facto,	  o	  Partido	  Social	  Democrata	  teve	  um	  papel	  decisivo	  na	  divulgação	  dos	  
princípios	  que	  acabei	  de	  referir.	  No	  fundo,	  são	  estes	  os	  valores	  que	  o	  Partido	  Social	  
Democrata	  tem	  desenvolvido	  ou	  prosseguido	  quando	  se	  encontra	  no	  poder.	  O	  
Partido	  Social	  Democrata	  teve	  um	  papel	  extremamente	  importante	  no	  lançamento	  
de	  medidas	  na	  área	  social.	  Relembro	  algumas	  rapidamente,	  por	  exemplo,	  na	  área	  
social	  teve	  um	  papel	  central	  no	  que	  diz	  respeito	  à	  proteção	  social	  dos	  idosos,	  nos	  
aspetos	  de	  centro	  de	  dia,	  centros	  de	  convívio.	  Talvez	  muitas	  pessoas	  não	  tenham	  
presente	  que	  já	  desde	  a	  década	  de	  80	  o	  Partido	  Social	  Democrata	  defendia	  e	  pôs	  no	  
terreno	  nesses	  governos	  a	  noção	  de	  apoio	  domiciliário.	  Não	  só	  para	  idosos,	  mas	  
também	  para	  deficientes.	  Aspetos	  que	  tinham	  a	  ver	  com	  as	  pensões.	  Hoje	  discute-‐se	  
muito	  as	  pensões	  e	  de	  facto	  nós	  vamos	  ter	  um	  problema,	  que	  discutiremos	  um	  
pouco	  mais	  com	  o	  Fernando	  Ribeiro	  Mendes,	  que	  é	  o	  da	  sustentabilidade	  do	  nosso	  
sistema	  de	  proteção	  social,	  de	  segurança	  social.	  Discute-‐se	  muito	  se	  ele	  é	  
sustentável,	  todos	  nós	  temos	  consciência	  que	  estamos	  numa	  sociedade	  cada	  vez	  
mais	  envelhecida,	  e	  a	  questão	  que	  se	  coloca	  é	  que	  são	  as	  pessoas	  que	  vivem	  cada	  
vez	  mais	  do	  sistema	  de	  Segurança	  Social	  ou	  são	  cada	  vez	  menos	  as	  que	  descontam	  
para	  esse	  sistema?	  O	  futuro	  qual	  será?	  Como	  é	  que	  poderemos	  responder	  a	  esta	  
questão?	  É	  um	  dos	  grandes	  desafios	  da	  política	  social.	  

O	  governo	  do	  Partido	  Social	  Democrata,	  em	  1987/1988,	  foi	  o	  primeiro	  a	  ter	  essa	  
preocupação	  e	  a	  fazer	  uma	  coisa	  concreta.	  Penso	  que	  a	  maior	  parte	  das	  pessoas	  que	  
aqui	  estão	  presentes	  se	  recordam,	  houve	  uma	  ação	  do	  governo	  na	  altura	  em	  criar	  
um	  fundo	  de	  estabilização	  financeira	  da	  Segurança	  Social,	  como	  uma	  primeira	  
antecâmara	  para	  um	  sistema	  que	  em	  inglês	  é	  conhecido	  como	  pay	  as	  you	  go,	  isto	  é,	  
são	  as	  geração	  atuais	  que	  pagam	  as	  gerações	  anteriores.	  Uma	  primeira	  abordagem	  
na	  perspetiva	  da	  segurança	  social	  foi	  de	  facto	  pelo	  Partido	  Social	  Democrata	  nessa	  
altura.	  
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No	  que	  diz	  respeito	  à	  saúde,	  ao	  contrário	  do	  que	  muita	  gente	  pensa,	  houve	  sempre	  
uma	  defesa	  intransigente	  do	  Sistema	  Nacional	  de	  Saúde	  (SNS)	  pelo	  Partido	  Social	  
Democrata.	  É	  evidente	  que,	  por	  experiência	  própria,	  quando	  tentamos	  mudar	  algo,	  e	  
desculpem	  o	  termo	  lisboeta,	  cai-‐-‐nos	  o	  Carmo	  e	  a	  Trindade	  porque	  o	  estávamos	  a	  
alterar.	  Eu	  sou	  daqueles	  que	  pensam	  que	  nada	  pior	  para	  a	  defesa	  do	  serviço	  nacional	  
de	  saúde	  do	  que	  não	  querermos	  mudar	  nada.	  É	  que	  hoje	  a	  sociedade	  em	  que	  
vivemos	  e	  a	  composição	  da	  sociedade	  é	  bastante	  diferente	  daquela	  que	  viu	  nascer	  o	  
SNS.	  

Não	  só,	  mas	  também	  nesta	  área	  podia	  lembrar,	  e	  isto	  é	  reconhecido	  que	  foi	  um	  
governo	  do	  Partido	  Social	  Democrata,	  concretamente	  a	  equipa	  do	  Dr.	  Albino	  Aroso	  
sendo	  ministra	  a	  Leonor	  Beleza,	  que	  atuou	  de	  tal	  forma	  que	  Portugal	  foi	  reconhecido	  
como	  um	  case	  study,	  um	  estudo	  de	  caso	  a	  nível	  mundial	  da	  diminuição	  da	  
mortalidade	  infantil.	  Eu	  lembro-‐me	  de	  ter	  reuniões	  na	  Organização	  Mundial	  de	  
Saúde	  em	  Genebra,	  quando	  desempenhei	  funções	  na	  Saúde,	  e	  Portugal	  era	  
reconhecido	  como	  um	  dos	  países	  da	  frente	  e	  ainda	  hoje	  Portugal	  tem	  das	  melhores	  
taxas	  de	  mortalidade	  infantil.	  Deve-‐se	  antes	  de	  mais	  à	  visão,	  à	  ação	  desta	  equipa	  do	  
Dr.	  Albino	  Aroso,	  infelizmente	  falecido	  não	  há	  mundo	  tempo.	  

Mas	  também	  houve	  sempre	  uma	  grande	  preocupação	  do	  Estado	  Social	  por	  parte	  do	  
Partido	  Social	  Democrata,	  por	  exemplo,	  numa	  preocupação	  que	  se	  traduziu	  naquilo	  
a	  que	  podemos	  chamar	  uma	  rede	  nacional	  de	  cuidados	  continuados,	  de	  cuidados	  de	  
prestação	  sobretudo	  às	  pessoas	  mais	  idosas.	  

Mais	  recentemente,	  e	  para	  mim	  é	  mais	  difícil	  falar	  porque	  estive	  na	  origem	  dessas	  
medidas,	  por	  exemplo,	  tentámos	  que	  a	  nível	  nacional	  houvesse	  uma	  cobertura	  de	  
unidades	  de	  radioterapia.	  Quando	  cheguei	  ao	  governo	  em	  2002	  não	  havia	  unidades	  
de	  radioterapia	  em	  algumas	  regiões,	  o	  Alentejo	  era	  uma	  delas	  e	  Trás-‐os-‐Montes	  era	  
outra	  delas.	  Havia	  uma	  lista	  de	  espera	  enorme	  de	  pessoas:	  cento	  e	  tal	  mil	  pessoas	  à	  
espera	  de	  uma	  cirurgia.	  Por	  vezes	  vários	  anos.	  	  

Houve	  uma	  medida	  que	  foi	  tomada,	  e	  ainda	  bem	  que	  ainda	  hoje	  se	  mantém	  porque	  
os	  vários	  governos	  do	  Partido	  Socialista	  a	  mantiveram,	  que	  é	  o	  chamado	  “vale	  
cirurgia”,	  ou	  seja,	  dar	  timings,	  prazos,	  consoante	  a	  patologia	  ou	  a	  cirurgia	  aos	  quais	  o	  
sistema	  público	  tem	  de	  responder.	  Na	  ausência	  dessa	  resposta,	  permite-‐se	  que	  essas	  
pessoas	  tenham	  um	  vale	  e	  vão	  a	  qualquer	  lado,	  mesmo	  à	  iniciativa	  privada	  ou	  social	  
para	  realizar	  essas	  cirurgias.	  Isto	  garantiu	  que	  grande	  parte	  das	  pessoas,	  mesmo	  as	  
mais	  desfavorecidas,	  tivessem	  a	  um	  bem	  público	  fundamental	  que	  é	  a	  Saúde.	  	  

Houve	  outros	  aspetos,	  como	  o	  dos	  genéricos,	  que	  foi	  o	  Partido	  Social	  Democrata	  que	  
se	  bateu	  por	  ele.	  Quando	  o	  governo	  onde	  eu	  estive	  iniciou	  funções	  praticamente	  era	  
zero	  o	  consumo	  de	  medicamentos	  genéricos	  em	  Portugal.	  Isto	  contrastava	  com	  
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países	  mais	  ricos	  onde	  havia	  já	  uma	  percentagem	  de	  30%.	  Fomos	  nós,	  o	  Partido	  
Social	  Democrata,	  que	  se	  bateu	  por	  esse	  avanço.	  

Estes	  são	  alguns	  aspetos	  muito	  rápidos	  daquilo	  que	  o	  Partido	  Social	  Democrata	  fez	  e	  
da	  sua	  preocupação.	  Na	  área	  da	  saúde,	  e	  vou	  aqui	  deixar	  um	  desafio	  ao	  Dr.	  Manuel	  
Lemos,	  a	  área	  da	  saúde	  tem	  de	  facto	  muitos	  desafios.	  Há	  aqueles	  desafios	  que	  
qualquer	  sistema	  de	  saúde	  tem	  de	  defrontar:	  dar	  melhores	  cuidados	  de	  saúde	  às	  
pessoas,	  o	  desafio	  da	  qualidade;	  dar	  às	  pessoas	  acesso	  ao	  serviço	  nacional	  de	  saúde	  
independentemente	  do	  estrato	  social	  e	  do	  local	  geográfico	  onde	  se	  situem,	  isto	  
levanta	  problemas	  bastante	  difíceis	  e	  ainda	  há	  pouco	  falei	  num	  deles	  que	  é	  a	  
inexistência	  de	  unidades	  de	  radioterapia	  em	  algumas	  regiões;	  o	  desafio	  de	  satisfazer	  
o	  doente	  de	  forma	  atempada,	  lembremo-‐nos	  das	  listas	  de	  espera,	  responsabilizando	  
os	  prestadores.	  	  

[Interrupção]	  


