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1. Como fazer um orçamento
O processo de orçamentação deve traduzir‐se num compromisso efectivo
entre todas as partes envolvidas e deve assentar nos seguintes pressupostos:

ç

entre todas as partes envolvidas e deve assentar nos seguintes pressupostos:

1.  Rigor (na informação) 6. Melhoria sustentada 

Orçamentação

5. Desdobramento necessário à 
sua compreensão  2. Objectivos exequíveis

Orçamentação

4. Prioridades de actuação 
3. Envolvimento de todos



O cidadão e a participaçãoO cidadão e a participação

Assimetria de informação
Ausência de espaços de debate

Informação real
Informar para formar (educar)

Espaço de discussão aberta com a 
ti i ã d t k h ldparticipação de stakeholders

Iliteracia
Desinteresse e desmotivação

Descrença na mudança

Literacia
Participação activa
Empoderamento

Sentido de alheação Sentido de pertença

Cidadão ausente Cidadão participante



2. Como contribuir para a elaboração 
do orçamento

Democracia 
eleitoral

Democracia 
electrónica Debate público



Democracia electrónica, na
sociedade de informação*

D i l ó i “E d b ”Democracia electrónica para um “Estado aberto”: disponibilização das propostas 
dos Orçamentos do Estado na Internet, acessíveis no endereço URL Direcção Geral do 
Orçamento (http://www.dgo.pt).
• Com a disponibilização deste documento fundamental para a vida do País pretende‐se 

contribuir para o desenvolvimento da Sociedade da Informação, dando assim 
cumprimento a uma das medidas definidas no programa do Governo.

• Em alinhamento com o Livro Verde para a Sociedade da Informação pretende se: 1• Em alinhamento com o Livro Verde para a Sociedade da Informação, pretende‐se: 1. 
Facilitar o exercício dos direitos fundamentais, proporcionando acesso directo à 
informação e novas modalidades de diálogo social; 2. Melhorar as condições de 
participação dos cidadãos na tomada de decisões; 3. Dar aos orgãos de poder novos 
instrumentos de relacionamento directo com os cidadãos reforçando a transparência.

• http://www.dgo.pt/oe/index.htm

*“Sociedade da Informação”: modo de desenvolvimento social e económico em que a aquisição, armazenamento, processamento, 
l b f à h à fvalorização, transmissão, distribuição e disseminação de informação conducente à criação de conhecimento e à satisfação das 

necessidades dos cidadãos e das empresas, desempenham um papel central na actividade económica, na criação de riqueza, na 
definição da qualidade de vida dos cidadãos e das suas práticas culturais. (Missão para a Sociedade de Informação, Livro Verde para a 

Sociedade de Informação, http://www2.ufp.pt/~lmbg/formacao/lvfinal.pdf )



Debate públicoDebate público

Participação (in)formada Participação activa

Discussão alargada a todos  Discussão/acção – não 
reduzir a participação a umg

os stakeholders (decisores, 
prestadores, sociedade civil 

organizada, cidadão, 

reduzir a participação a um 
mero exercício; decisão 
política também fundada 
na reflexão alcançada pelosutilizador) na reflexão alcançada pelos 
intervenientes no debate



Participação pública de qualidadeParticipação pública de qualidade

Não há debate público profícuo sem uma 
participação de qualidade com base em informaçãoparticipação de qualidade, com base em informação 

real

A literacia em saúde como pilar da 
participação pública de qualidade



O que é literacia em saúdeO que é literacia em saúde
• A tê i iti i i d t i ti ã• «As competências cognitivas e sociais que determinam a motivação

e a aptidão dos indivíduos para acederem, entenderem e utilizarem
a informação, de uma forma que promova e mantenha a boa saúde. 
A literacia em saúde é mais do que ser capaz de ler panfletos eA literacia em saúde é mais do que ser capaz de ler panfletos e 
agendar consultas. Melhorando o acesso dos cidadãos a informação
em saúde e a sua capacidade de a usar de modo efectivo, a literacia
em saúde é essencial ao empoderamento.» (WHO, 2009,em saúde é essencial ao empoderamento.» (WHO, 2009, 
http://www.who.int/healthpromotion/conferences/7gchp/track2/e
n/index.html )

• «O grau de capacidade para obter, registar e compreender
informação básica sobre saúde e serviços de saúde, que é 
necessário para tomar decisões em saúde adequadas » (U Snecessário para tomar decisões em saúde adequadas.» (U.S. 
Department of Health and Human Services, Healthy People 2010, 
http://www.healthypeople.gov/Document/pdf/uih/2010uih.pdf)



A literacia em saúde é, actualmente, 
uma prioridade

O “H l h Li S di ” d D f• O grupo “Health Literacy Studies”, do Department of 
Society, Human Development, and Health, da Harvard 
School of Public Health desenvolve um trabalho deSchool of Public Health, desenvolve um trabalho de 
investigação focalizado nas competências em 
comunicação e literacia, especialmente dedicado aoç , p
estudo dos circuitos entre a educação/formação e os
resultados em saúde.

• O grupo de trabalho tem como objectivo fundamental 
estudar as barreiras (e iniquidades) no acesso a 

i id d d úd l i dserviços e cuidados de saúde relacionadas com a 
iliteracia e contribuir para a sua eliminação.



3. Como tornar o orçamento legível e 
visível

Transparência Comunicação EnvolvimentoTransparência Comunicação Envolvimento



Estratégias e ferramentasEstratégias e ferramentas
Todos os sectores da sociedade deverão estar envolvidos no processo de “tornar transparente” o 

orçamento da saúdeorçamento da saúde

• Identificar e solucionar as barreiras relacionadas com a iliteracia em saúde
Nível da administração do sistema de saúde:

•Desenvolver e respeitar normas orientadoras da elaboração, redacção e comunicação do 
orçamento da saúde; Publicitar o orçamento (democracia electrónica é suficiente?)

Nível dos decisores políticos:

• Integrar a literacia em saúde na formação dos profissionais de saúde
Nível da academia:

Nível da comunidade:
•Criar parcerias para o desenvolvimento de programas e acções de promoção da literacia em saúde
Nível da comunidade:

• Integrar no discurso comum junto do cidadão a responsabilidade/oportunidade de
Nível dos profissionais de saúde:
• Integrar no discurso comum junto do cidadão a responsabilidade/oportunidade de 
participar/contribuir para os processos de tomada de decisão em saúde

•Atender ao rigor das palavras, do seu conteúdo e do seu contexto; Evitar a sensacionalização;
Nível dos media:
Atender ao rigor das palavras, do seu conteúdo e do seu contexto; Evitar a sensacionalização; 
Responsabilizar‐se pelo eco das notícias; Antecipar reacções do cidadão iliterado; Promover 
debate público



Questões críticas para o orçamento da saúdeQ p ç

Orçamento (político) da saúdeOrçamento (político) da saúde

Dimensão
Percentagem do OGE para a saúde: 18%? 20%? 22%? 26%?
Percentagem da riqueza (PIB) investida na saúde: 8%? 10%? 11%? 
12%? 15%?

Di t ib i ã 1Distribuição 1
Promoção da saúde ?Prevenção? Diagnóstico e tratamento? Reabilitação? 

Distribuição 2
Cuidados de saúde primários? Hospitais? C. Continuados? S. Pública? 

Distribuição 3
Recursos humanos, tecnológicos, medicamentos? Instalações? Transportes?

Distribuição 4
Publico? Privado? Social?

Desempenho
Resultados/por Euro investido?



Contributo/papel dos profissionais de 
saúde

Compreender que o cidadão 
comum entenderá

Entender que é um intermediário e 
veículo privilegiado de informação ‐
um comboio que deverá chegar aocomum entenderá um comboio que deverá chegar ao 

seu destino: o cidadão

Transição da função de agência para uma função deTransição da função de agência para uma função de 
“parceria qualificada”? E “qualificante”?  De forma a 
alterar o paradigma do cidadão “comum” para o 

paradigma do cidadão “especializado”?pa ad g a do c dadão espec a ado



Contributo/papel dosmediaContributo/papel dos media

• Leitura crítica (imprescindível) vs:

Rigor Responsabilidade e  Antecipação da 
reacção do leitorRigor responsabilização reacção do leitor 
comum/iliterado

Des‐sensacionalização 
d tí i d úd Promoção do debate da notícia de saúde 

(desejável?, possível?)

ç
alargado



Exemplos da comunicação actualExemplos da comunicação actual

http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Portugal/Interior.aspx?content_id=1504771



Exemplos da comunicação actualExemplos da comunicação actual

http://medicosdeportugal.saude.sapo.pt/utentes/doencas_mentais/doencas_mentais_recebem_apenas_3_do_orcamento_de_saude



Exemplos da comunicação actualExemplos da comunicação actual

http://medicosdeportugal.saude.sapo.pt/utentes/doencas_mentais/doencas_mentais_recebem_apenas_3_do_orcamento_de_saude



Exemplos da comunicação actualExemplos da comunicação actual

http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=493923



O papel do cidadão/leitorp p
Dever saberDever saber

O cidadão “especialista”
Que separa “o trigo do joio” da notícia;

Noção de que é intermediário privilegiado entre a 
notícia e os outros (maior responsabilidade)

Que separa  o trigo do joio  da notícia;
Ponderado

O cidadão “conhecedor”Noção de que “contagia” negativamente os outros

Que “puxa a brasa à sua sardinha”;
Mordaz

O cidadão “comum”Noção de si próprio, do mundo e dos outros O cidadão  comum
“Sensacionalista”;
Acrítico

ç p p ,


