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 Saúde e Alterações Climáticas: 2 temas, 6 perguntas. 
 
Exmos. Srs., 
 
A Médicos do Mundo (MdM) é uma organização não-governamental que faz parte de uma Rede 
Internacional composta por 17 delegações que, em mais de 80 países, lutam para que o acesso à saúde 
seja um direito pleno para todos os cidadãos do mundo. Toda a sua acção se baseia-se no seu lema 
fundacional “ir onde os outros não vão, testemunhar o intolerável e trabalhar benevolamente”.   
 
A MdM tem como público-alvo populações vulneráveis, a quem presta apoio médico, medicamentoso 
e psicossocial, participando publicamente na defesa dos seus direitos, nomeadamente do direito à 
saúde.    
 
Em consonância com as outras delegações da Rede Internacional da MdM, a delegação portuguesa 
aposta em acções de advocacy, uma prática e exercício de cidadania que pretende incidir sobre pessoas 
e entidades com capacidade de influência e decisão política e/ou pública. 
 
Vimos desafiar os partidos políticos que se apresentam ao eleitorado nas próximas eleições legislativas 
a responderem às perguntas que se seguem.  
 
 
Os resultados serão divulgados junto dos nossos associados e parceiros, site e redes sociais. Assim: 
 
T1. Saúde 
▪ O que significa para o seu partido o Serviço Nacional de Saúde? 
▪ Segundo o seu partido, que papel devem desempenhar os sectores privado e social na satisfação das 
necessidades de saúde dos portugueses e que medidas preconiza para que possam desempenhar o papel 
que devem desempenhar?  
▪ Quais as cinco medidas prioritárias que o seu partido se propõe implementar, para garantir o acesso 
à saúde dos portugueses? 
▪ Que propostas tem para melhorar a cobertura vacinal contra a COVID-19, nos países africanos? 
 
T2. Alterações climáticas 
▪ Que posicionamento tem o seu partido no que toca às alterações climáticas? 
▪ Quais as cinco medidas prioritárias que o seu partido se propõe implementar, para combater as 
alterações climáticas? 
 

      Melhores cumprimentos, 
 

                                       
              Abílio Antunes 
Presidente da Direcção da Médicos do Mundo 
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