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Agenda

10:00 Abertura e apresentação dos participantes Sofia Crisóstomo

10:15 Requisitos da legitimidade das organizações – apresentação

- Requisitos legais

- Requisitos éticos 

- Avaliação ética de princípios de atuação, democraticidade, 

universalidade, generalidade, equidade e transparência

- Direitos defendidos, direito à saúde, acesso à saúde, 

confidencialidade, autonomia

- Independência política e de outros interesses

Pedro Silvério 

Marques

11:00 Apresentação dos resultados do inquérito preliminar e 

discussão em grupos

- Como promover um ambiente favorável à participação, 

dentro de cada organização?

Todos/as

11:45 Apresentação e discussão das conclusões Todos/as

12:30 Almoço (livre)
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Agenda

14:00 Representatividade das organizações – discussão em grupo Todos/as

14:45 Representatividade das organizações – apresentação

- Representatividade, reconhecimento, merecimento e 

atribuição

- Critérios de representatividade e sua avaliação

Pedro Silvério 

Marques

15:30 Apresentação e discussão das conclusões Todos/as

16:15 Mesa redonda/debate “O que é esperado da participação 

cidadã nas políticas e decisões em saúde?”

- Henrique Martins (SPMS)

- Helder Mota Filipe (INFARMED) 

- Marta Temido (ACSS)*

Todos/as

17:00 Encerramento
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REQUISITOS DA LEGITIMIDADE DAS 

ORGANIZAÇÕES
• Requisitos legais

• Requisitos éticos 

• Avaliação ética de princípios de atuação, democraticidade, universalidade, 
generalidade, equidade e transparência

• Direitos defendidos, direito à saúde, acesso à saúde, confidencialidade, 
autonomia

• Independência política e de outros interesses
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Requisitos da legitimidade

• Requisitos legais

Formais, necessários, legalidade, mas não suficientes, legitimidade

• Requisitos éticos 

Conjunto de princípios e regras que devem orientar o 
relacionamento interpessoal de forma a permitir a cada um e a 
todos ter uma “vida boa”, e.g. uma vida em que as capacidades de 
cada um sejam desenvolvidas e aplicadas na realização do seu bem-
estar, satisfação e ao serviço do bem comum

– Respeito pela dignidade do outro, seus direitos, autonomia de vontade e 
autodeterminação

– Reserva da vida privada e íntima

– Integridade física e moral/psicológica

– Tratar a todos como queremos que nos tratem a nós 
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Ética na saúde e Ética da saúde

• Princípio da beneficência e da não maleficência

• Consentimento informado

• Participação no processo de construção da 
decisão clínica/terapêutica

• Determinação participativa dos objetivos gerais 
e prioridades para a saúde, individual ou pública 

• Decisão participada da alocação de recursos
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Ética nas organizações na área 

da saúde
• Para que as organizações (não governamentais) se 

possam considerar satisfazer os requisitos éticos na 
saúde e da saúde é necessário discutir, entender e 
consensualizar como se reconhecem e aplicam ou 
traduzem, nas suas regras, metodologias, técnicas e 
praticas de governação, as regras e princípios universais

• A avaliação ética das organizações deve incidir sobre os 
seus valores, visão, fins prosseguidos, e, também, sobre 
os objetivos e resultados, os processos seguidos e as 
atividades requeridas para os alcançar

• Respeito pela dignidade do outro, seus direitos, 
autonomia de vontade e autodeterminação
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Ética nas organizações na área 

da saúde

• Democraticidade 

• Universalidade ou generalidade 

• Equidade 

• Transparência

• Independência política e de outros interesses

• Direitos defendidos 
– Direito à saúde e ao acesso à saúde

– Confidencialidade

– Autonomia
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Democraticidade 

• Participação na gestão e vida em geral da 
associação

• Participação no processo de construção da 
decisão

• Determinação participativa dos objetivos gerais 
e prioridades para a saúde, individual ou pública 

• Decisão participada da alocação de recursos
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Universalidade e Equidade 

• Inclusão e não discriminação, privilégio ou 
abusos de qualquer ordem

• Os serviços prestados devem ser acessíveis a 
toda a comunidade

• As regras, gerais e universais, são adaptadas à 
uma situação real existente, observados os 
critérios de igualdade e de justiça
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Transparência

• ABERTURA AO EXTERIOR 

• Divulgação ativa de informações, de escolhas 
políticas 

• Disponibilidade e o aumento do fluxo para o público 
de informações de forma oportuna, abrangente, 
relevante, de alta qualidade e confiáveis 
relativamente à atuação da organização

• Perceção pública das relações concretas entre 
indivíduos e grupos
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Independência política 

• Equidistância de todos os atores políticos – partidos, 
governos, oposições, departamentos estatais

• A comunhão de objetivos gerais não implica a 
concordância sobre posições políticas, estratégias, 
processos e atividades

• A existir a concordância, tem de resultar ou de pré-
existência ou de aproximação mútua de posições 
discordantes reconhecidas em pé de igualdade e 
sem pressões

12www.participacaosaticipacaosaude.com



Independência de outros 

interesses 

• Profissionais

• Académicos

• Empresariais

• …
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Direito à saúde e ao acesso à 

saúde

• Declaração Universal dos Direitos Humanos , Artigo 25°
“1.Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente 
para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, 
principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao 
alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços 
sociais necessários, e tem direito à segurança no 
desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice 
ou noutros casos de perda de meios de subsistência por 
circunstâncias independentes da sua vontade.” 

• A "Organização Mundial de Saúde" (OMS) define a saúde 
como "um estado de completo bem-estar físico, mental e 
social e não somente ausência de afecções e enfermidades"

14



Direito à saúde e ao acesso à 

saúde
• A saúde é mais um valor da comunidade que do indivíduo

• É um direito fundamental da pessoa humana, que deve ser 
assegurado sem distinção de raça, de religião, ideologia 
política ou condição sócio-económica

• A saúde não é um bem individual, de vez que nenhum 
indivíduo se  sentirá bem quando, em seu derredor, sofrem 
muitos e a comunidade reflita, em seu funcionamento, o 
sofrimento de muitos

• A saúde é, portanto, um valor coletivo, um bem de todos, 
devendo cada um gozá-la individualmente, sem prejuízo de 
outrem e, solidariamente, com todos
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Confidencialidade

• Reserva da vida privada e íntima

• Consentimento informado

• Conformidade das bases de dados à lei

• Garantia da confidencialidade dos dados e toda outra informação 
pessoa obtida

• Existência de regras sobre registo, guarda e acesso às informações 
pessoais.

• Monitorização e verificação periódica do seu cumprimento

• Garantia de anonimato no tratamento de queixas
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Autonomia

• Respeito dos direitos do outro e da sua autonomia e 
autodeterminação sem qualquer tipo de negociação ou 
exigência de contrapartida

• Atitudes ou comportamentos, individuais ou institucionais, 
que respeitam, sem qualquer julgamento os comportamentos, 
opções ou estilos individuais 

• Integridade física e moral/psicológica

• Princípio da beneficência e da não maleficência - Só se 
considera eticamente válido o que se reflete em benefício do 
utilizador/cliente e não lhe traz nenhum malefício ou 
inconveniente

17www.participacaosaticipacaosaude.com



APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO 

INQUÉRITO PRELIMINAR E DISCUSSÃO 

EM GRUPOS
• Como promover um ambiente favorável à 

participação, dentro de cada organização?
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Envolvimento na organização

• Organizações de pessoas com doença, de 
consumidores ou outras associações/IPSSs na área 
da saúde

• Aspetos FORMAIS 
– Por exemplo, constituição da organização; aprovação dos 

estatutos: órgãos deliberativos; gestão da organização.

• Aspetos SUBSTANCIAIS
– Por exemplo, definição de objetivos estratégicos, políticas 

e atividades; implementação, monitorização e avaliação de 
atividades; representação política e institucional.
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Envolvimento de Utentes

20

0% 10% 20% 30% 40%

Pouco

Nem muito, nem pouco

Muito

Total

Não aplicável

Formal

0% 10% 20% 30% 40%

Pouco

Nem muito, nem pouco

Muito

Total

Não aplicável

Substancial



Envolvimento de Associados/as
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Pouco

Nem muito, nem pouco

Muito

Total

Não aplicável

Formal

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Pouco

Nem muito, nem pouco

Muito

Total

Não aplicável

Substancial



Envolvimento de Voluntários/as
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0% 10% 20% 30% 40% 50%

Pouco

Nem muito, nem pouco

Muito

Total

Não aplicável

Formal

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Pouco

Nem muito, nem pouco

Muito

Total

Não aplicável

Substancial



Envolvimento de Técnicos/as
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0% 10% 20% 30% 40% 50%

Pouco

Nem muito, nem pouco

Muito

Total

Não aplicável

Formal

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Pouco

Nem muito, nem pouco

Muito

Total

Não aplicável

Substancial



Envolvimento de Outros/as 

Trabalhadores/as
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Pouco

Nem muito, nem pouco

Muito

Total

Não aplicável

Formal

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Pouco

Nem muito, nem pouco

Muito

Total

Não aplicável

Substancial



Envolvimento em outras

organização na área da saúde

• Qual o grau de envolvimento dos/as cidadãos/ãs, 
pessoas com doença e/ou utentes de saúde, nos 
seguintes aspetos da Organização? 
– constituição da organização; aprovação dos estatutos; 

órgãos deliberativos; gestão da organização 

• Qual o grau de envolvimento dos/as cidadãos/ãs, 
pessoas com doença e/ou utentes de saúde, nos 
seguintes aspetos da Organização? 
– definição de objetivos estratégicos, políticas e atividades; 

implementação, monitorização e avaliação de atividades; 
representação política e institucional 
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Envolvimento em outras

organizações da área da saúde
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Nada

Pouco

Nem muito, nem pouco

Substancial

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Nada

Pouco

Nem muito, nem pouco

Formal
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Implementação de práticas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Não, nem está previsto

Não, mas está em preparação

Sim, mas ainda é insuficiente

Sim, completamente

Não aplicável

Os estatutos e outros documentos internos respeitam 
e promovem os direitos das pessoas com doença/utentes de 

saúde?
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Implementação de práticas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Não, nem está previsto

Não, mas está em preparação

Sim, mas ainda é insuficiente

Sim, completamente

Não aplicável

A organização disponibiliza informação clara e simples sobre os
direitos das pessoas com doença/utentes de saúde? 
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Implementação de práticas

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Não, nem está previsto

Não, mas está em preparação

Sim, mas ainda é insuficiente

Sim, completamente

Não aplicável

A organização disponibiliza formação aos colaboradores sobre os 
direitos das pessoas com doença/utentes de saúde?



COMO PROMOVER UM AMBIENTE 

FAVORÁVEL À PARTICIPAÇÃO, DENTRO 

DE CADA ORGANIZAÇÃO?
• Trabalho em grupos
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Trabalho em grupos

• Como/onde se enquadra a minha organização?

• Estou satisfeito com as conclusões? 

• O que penso se deve fazer para proporcionar um 
ambiente mais favorável à participação?
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REPRESENTATIVIDADE DAS 

ORGANIZAÇÕES
• Representatividade, reconhecimento, merecimento e atribuição

• Critérios de representatividade e sua avaliação
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Representatividade das 

organizações 

• Representatividade 

• Reconhecimento

• Merecimento 

• Atribuição 

• Critérios de representatividade e sua avaliação
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Representatividade 

• Organização
legitimidade da sua participação em nome ou como
representantes dos doentes

• Representante da organização
garante os deveres de informação, consulta e
participação na tomada de decisões

• Individual
necessidade de assegurar o cumprimento desses
deveres
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• O individuo “representa-se” apenas a si próprio
– o que não é, objetivamente, negativo – e
porque lhe são “atribuídas” ou “reconhecidas”
competências adicionais específicas, não apenas
o fato de ser doente, de potencial utilidade e
interesse adicional.

• QUEM CONSULTAR, QUEM INFORMAR?
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• As CES têm uma composição multidisciplinar e são
constituídas por sete membros, designados de entre
médicos, enfermeiros, farmacêuticos, juristas, teólogos,
psicólogos, sociólogos ou profissionais de outras áreas
das ciências sociais e humanas

• A Comissão de Ética para a Investigação Clínica, a seguir
designada por CEIC, é constituída por um conjunto, não
superior a 35, de personalidades com reconhecida
experiência profissional nas áreas da bioética, da
medicina, das ciências farmacêuticas, da farmacologia
clínica, da enfermagem, da bioestatística, jurídica e
teológica e outras que garantam os valores culturais e
morais da comunidade
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• ERS

“2 — O conselho consultivo é composto por 20
membros, nos seguintes termos:

a) …

b) …

c) Cinco representantes dos utentes, por
intermédio das associações específicas de utentes
de cuidados de saúde e das associações de
consumidores de caráter geral.”
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• A CATS integra ainda personalidades convidadas
de entre as associações promotoras de saúde,
das associações de doentes, das ordens
profissionais de médicos, de farmacêuticos e de
médicos dentistas, das associações de
consumidores

• Maior participação dos cidadãos(ãs) quer da
pessoa, com ou sem doença, quer dos seus
representantes

39

Representatividade 



Patient/consumer committee

EMA

• Mandate, objectives and rules of procedure for 
the HMPC Working Party on Community 
Monographs and Community List (MLWP)

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document
_library/Other/2010/02/WC500073686.pdf
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Como reconhecer a representatividade 

de uma organização?

• O critério de classificação de organizações nacionais, regionais 
e locais, é genérico e nitidamente limitado e insatisfatório.

• A comparação dos seus objetivos estatutários, entre 
organizações que cumprem os requisitos de legitimidade, não 
permite hierarquiza-las ou classifica-las. 
– Indiciam que organização os poderá representar com objetivos 

específicos – literacia, apoio pessoal, referenciação, 
desenvolvimento científico, etc.

• Dados recolhidos entre novembro de 2015 e abril de 2016, 
indicam que, das 75 associações, só 24 associações (32,0%) 
se classificam de acordo com a legislação
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Âmbito geográfico versus

N.º associados

Âmbito geográfico

Local Regional Nacional Internac.

N
.º

 d
e

 a
s
s
o

c
ia

d
o

s Até 99 0 2 9 1

100 a 499 4 7 18 0

500 a 
2999

1 6 14 0

3000 ou 
+

0 2 11 0
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Em desacordo com a                 
Lei n.º 44/2005, de 29 de agosto

De acordo com a 
Lei n.º 44/2005, de 29 de agosto

Total de respostas: n= 75



Reconhecimento

• O reconhecimento é muitas vezes o substituto 
mais próximo da representatividade

• Reconhecimento público
– Redes de influência ou conhecimentos nos meios de 

comunicação ou políticos 

– O reconhecimento público mantém-se, mesmo 
quando a organização deixou de ter a mesma 
atividade, o mesmo significado e o mesmo impacto

• Reconhecimento por pares
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Merecimento/mérito

• O que fazem as organizações?

• Com que práticas de trabalho?

Não existindo qualquer prática ou tradição de 
monitorização e a avaliação objetiva e quantificada 
da ação e resultados de atuação das ONGs é 
quase impossível estabelecer e consensualizar 
critérios de representatividade.
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Critérios legais

Lei n.º 44/2005, de 29 de Agosto, Lei das 
associações de defesa dos utentes de saúde

• Artigo 2.o - Natureza jurídica
1. …

2. As associações de defesa dos utentes de saúde são 
de âmbito nacional, regional ou local, consoante a 
área a que circunscrevem a sua ação e tenham, pelo 
menos, 3000, 500 e 100 associados, 
respetivamente.

Carta para a participação pública em saúde
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CRITÉRIOS DE 

REPRESENTATIVIDADE

• (i) A maioria dos membros votantes da 
organização são;

– pessoas com doença/utentes dos serviços de 
saúde/consumidores 

– seus cuidadores ou representantes legais, 

– outras pessoas afetadas 

– respetivas organizações (no caso de organizações 
“chapéu”) com o poder de nomear e eleger os órgãos 
sociais da organização
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CRITÉRIOS DE 

REPRESENTATIVIDADE

• (ii) A maioria dos membros dos órgãos sociais 
da organização são: 

– pessoas com doença/utentes dos serviços de 
saúde/consumidores

– seus cuidadores ou representantes legais, 

– outras pessoas afetadas 

– ou respetivas organizações (no caso de organizações 
“chapéu”) 
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CRITÉRIOS DE 

REPRESENTATIVIDADE

• (iii) A organização tem uma estrutura de 
governação que garante que: 

– é orientada para e pelas pessoas com doença/utentes 
dos serviços de saúde/consumidores, ou seja, que as 
necessidades e pontos de vista daqueles orientam de 
forma significativa, a estratégia, políticas e atividades 
da organização e que esta é capaz de representar as 
suas necessidades e os seus pontos de vista
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O QUE É UMA ORGANIZAÇÃO 

REPRESENTATIVA? QUAIS OS 

CRITÉRIOS DE REPRESENTATIVIDADE
• Trabalho em grupos
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DISCUSSÃO E CONCLUSÕES - RESUMO
• Legitimidade e Representatividade
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Legitimidade

• A cumprimento de formalidades e da legalidade não é suficiente para garantir a 
legitimidade da organização, ou seja, não é suficiente para assegurar o cumprimento do 
princípios éticos associados à vida da organização, como sejam:
– Universalidade ou generalidade 
– Equidade 
– Transparência
– Independência política e de outros interesses
– Defesa de direitos

• Direito à saúde e ao acesso à saúde
• Confidencialidade
• Autonomia

• A avaliação da legitimidade, de formas diferentes, aplica-se a todas as organizações, e 
deve ser feita pelas próprias organizações

• A questão dos direitos (e deveres) das pessoas com doença, dos associados, da 
organização deve ser objeto de reflexão individual e coletiva, em função da dooença, da 
associação, etc. E quando as pessoas não conseguem cumprir os seus deveres?

• Participação e mobilização para a participação, tanto a nível interno como externo, são
fundamentais para asseguarar a legitimidade das organizações
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Promoção da Participação (1)

• Informação sempre atualizada 

• Divulgação nas redes sociais e meios de comunicação (mas não só!)

• Promoção de encontros informais (passeios, piqueniques, conversas, etc.) 

• Presença em locais estratégicos perto da população (hospitais, centros de saúde, 
faculdades, etc.)  

• Promoção de sugestões/críticas/comentários (por exemplo, através de uma divulgação 
apelativa/envolvmente: “A sua sugestão ajuda-nos!”)

• Facilitação da participação, através do apoio a deslocações e da descentralização 

• Capacitação das próprias associações para promoverem o envolvimento

• Atitude aberta e flexível
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Promoção da Participação (2)

• Os objetivos devem ser claros, mensuráveis e sujeitos a uma análise
crítica para serem optimizados (numa base work in progress)

• A comunicação deve :
– Basear-se numa escuta ativa: O que esperam de nós? O que precisam de 

nós? E em que podemos ser úteis?
– Ser frequente (não só no Dia Mundial/Nacional) e dirigida regularmente ao

público-alvo, restante sociedade, profissionais, etc.
Factor crítico: recursos humanos/financeiros

• Ação
– Coordenação entre associações
– Denomidadores comuns existem, apesar das diferenças (incluindo de 

pensamento)
– Para agregar mais pessoas é necessário o reconhecimento do direito à 

participação
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Promoção da Participação (3)

• Consultas regulares sobre problemas, prioridades e estratégias, através de inquéritos, promoção de 
encontros, caixa de e-mail para sugestões, presença constante nas redes sociais, telefone e contacto 
pessoal em unidades de saúde

• Divulgação da Associação pelas mesmas vias (informação institucional; literacia para a saúde; 
workshops, eventos e colóquios; informação regular – newsletter digital/em papel; divulgação também 
junto das unidades e profissionais de saúde)   

• Transparência no tratamento dos dados e divulgação pública

• Seleção de prioridades com base em consenso

• É necessário haver uma mais valia percebida para o cidadãos/utente/associado participar

• Realização de ações concretas
– Discussão pública preparatória alargada antes da representação em processos de decisão
– Circulação de documentos e discussão dos mesmos
– Divulgação das conclusões
– Transparência na escolha dos representantes (a rotatividade é desejável)
– Ações de apoio a pessoas que vivem com doença e cuidadores/as
– Formações a pessoas que vivem com doença e profissionais de saúde sobre participação
– Divulgação da utilidade da associação
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Representatividade – o que é?
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• N.º sócios versus n.º de doentes da patologia

• N.º de sócios é diferente de utentes

• Nova associação versus Associação ativa

• Sócios ativos versus não ativos

• A ponderar em termos relativos

• Muitos sócios não é garantia de representatividade 
(pode ser um fator de desempate)

• Diversidade de perspetivas  

• Representatividade versus notoriedade



Conclusões - critérios
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• Como nos preparamos na base para representar o todo
ou o que é suposto representarmos?

• Como sabemos quem nos representa?

• Reuniões à distância / possibilidade de transmissão via 
internet => permite alargar as pessoas que estão
representadas

• Reconhecimento é muitas vezes usado como substituto
próximo da representatividade

• Reconhecimento pelos pares é importante



MESA REDONDA / DEBATE: 

“O QUE É ESPERADO DA PARTICIPAÇÃO 

CIDADÃ NAS POLÍTICAS E DECISÕES EM 

SAÚDE?”
• Henrique Martins (SPMS)

• Helder Mota Filipe (INFARMED) 

• Marta Temido (ACSS)
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Mais informação

60www.participacaosaticipacaosaude.com

• http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttex
t&pid=S0102-311X2015000100183

• https://www.gdrc.org/ngo/accountability/by-
what-authority.html

• http://www.ceic.pt/documentos-reflexao

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2015000100183
https://www.gdrc.org/ngo/accountability/by-what-authority.html
http://www.ceic.pt/documentos-reflexao

