
DEFENDER

O SNS EM DAVOS

O médico Francisco Goma da Silva, de
24 anos, foi o único português a participar
este ano no Fórum Económico Mundial

Francisco Goma da Silva tem uma certeza: "O

Sistema Nacional de Saúde (SNS) é uma das histó-

rias de maior sucesso que construímos nestes anos

cie democracia." É médico. Determinou-se a uma

missão: "Apresentá-lo ao mundo como exemplo,
defendê-lo custe o que custar. A minha luta é que

se renove e reorganize em vez de se desmantelar."

Com os pés bem assentes na terra, Francisco já

começou a caminhar. Neste momento está na

Suíça, no Fórum Económico Mundial, que decorre

anualmente em Davos e termina hoje. É o único

português convidado a participar no evento inter-

nacional que reúne políticos, economistas, jornalis-
tas e pensadores para debaterem questões urgen-
tes do planeta. Francisco, 24 anos, participa en-

quanto membro da Global Shapers Community,

cujo objetivo é fomentar o empreendedorismo
social e local, através do exemplo de jovens como

ele, que acreditam que podem mudar agindo de

forma própria.

Francisco, que nas horas vagas também é escultor,

dedicou parte da sua adolescência a organizar

ações de voluntariado. Foi presidente da Associa-

ção de Estudantes da Faculdade de Medicina de

Lisboa, um lugar que, considera, lhe deu "conheci-

mento de gestão hospitalar e que qualquer médico

deveria ter".

A missão de salvar o nosso SNS, conta, nasceu

durante um estágio num hospital em Beirute, no

Líbano. "Vi pessoas morrer à porta do hospital

porque não tinham seguro. Fiquei muito chocado

e, simultaneamente, muito orgulhoso do nosso

sislcma. A saúde não pode sor um negócio. É um
dircilo para quem necessila c um dever para o

Estado." Francisco sabe que para atingir

nbjetivos é preciso metas. A primeira foi

parlir para um inlernalo mi Organiza-

ção Mundial de Saúde, em Genebra.

Pagou ele, com o dinheiro que conse-

guiu juntar na exposição Alma, que
realizou no Museu de Hislória Nalural.

Hm Davns, participou num pequeno ai

moço restrito para discutir o Obamaca-

re, convidado pnr John Kerry, secrelário

de Estado norte-americano. Não fica por

aqui. Prepara-se para concorrer ao

mestrado de Gestão de Saúde no Impe-
rial College cie Londres. "Para mudar o

que está mal, tenho de conhecer os

problemas, apresentar soluções. Precisa-

menle o que os políticos não lazem.

Como não (cm formação nem educação

nas áreas onde têm de decidir, decidem

mal." o ANA SOROMENHD


