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Na Europa Ocidental olhamos para a organização dos 

estados como um “Estado da Segurança Social” (BECKER e SCHON, 

2005) e não apenas como um “Estado Fiscal” (SCHUMPETER, 

1918), pelo que a saúde e a sua protecção deve ser uma 

responsabilidade solidária das sociedades modernas – organizadas 

politicamente sob um Estado – e das suas instituições, que devem proporcionar o melhor 

nível de saúde ao maior número de pessoas com o melhor balanço económico. 

Em Portugal, o financiamento da saúde assenta no modelo beveridgiano1, um sistema 

solidário, baseado em impostos (pagando mais quem mais rendimentos aufere e não quem 

mais carece de cuidados de saúde), garantido pelo Orçamento Geral do Estado e, 

subsidiariamente, pelos pagamentos dos subsistemas. 

Desde meados da década de 1990 que os gastos totais com a saúde (SNS e 

subsistemas públicos, estes com crescimentos mais dinâmicos) são, em percentagem do 

Produto Interno Bruto (PIB), superiores à média da OCDE e da EU-15. 

As pressões financeiras são actualmente fortes, onde as despesas com a saúde 

correspondem a uma fatia do OE cada vez maior, em que a justiça da contribuição financeira 

se situa abaixo dos valores registados nos países desenvolvidos. 

O crescimento económico com custos, associado à elasticidade positiva das despesas 

da saúde face ao PIB, registou entre 1990 e 2004 um crescimento de 6,4%. Normalmente 

induzidas por factores como a inovação tecnológica, o efeito preço ou a eficácia das políticas, 

a saúde consumia, já em 2005, 10,2% do PIB nacional, contrastando com os 9% de média 

dos países da OCDE ou os 8,2% da vizinha Espanha. Este cenário agrava-se com a previsão 

da OCDE, que estima um acréscimo de 3,5 pontos percentuais para 2050 (CAMPOS, 2008). 

As dinâmicas da influência dos factores que pressionam a despesa – o envelhecimento 

da população, o aumento da esperança de vida, a introdução de novas tecnologias, a 

prevalência de doenças crónicas, a inflação ou os ajustamentos remuneratórios, conduzem-

nos à reflexão dos modelos de financiamento. É necessário conter as despesas crescentes 

nos sistemas de saúde e uma especial atenção no sistema de financiamento (BARROS, 

1999). 

Entre modelos de captação de fundos voluntários e compulsórios, identificam-se 

quatro fontes de recursos financeiros para os cuidados de saúde:  

a) Impostos; 

b) Seguros públicos; 

c) Seguros privados; e  

                                                 
1 Segundo o modelo beveridgiano, criado no Reino Unido, após a II Guerra Mundial, a saúde é financiada 
pela riqueza produzida no país, através do OE. Por seu turno, o modelo bismarckiano, que surgira na 
Alemanha em finais do séc. XIX, busca a fonte de financiamento da saúde nas contribuições do trabalho 
(trabalhadores e empregadores). Ambos os sistemas sustentam-se em modelos de pagamento 
antecipado, conforme os rendimentos e independente da necessidade de cuidados de saúde. 
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d) Pagamentos directos. 

Como se depreende, os sistemas voluntários baseiam-se na liberdade. Os pagamentos 

são efectuados directamente pelo consumidor, que paga, ele próprio ou através de uma 

apólice de seguro voluntário, os cuidados de saúde recebidos, tratando-se este de um 

modelo regressivo face ao rendimento e, consequentemente, mais iníquo. 

 Pela sua vez, nos sistemas de financiamento compulsórios restringe-se a liberdade do 

indivíduo. Os recursos de saúde são obtidos através dos impostos, um método progressivo 

face ao rendimento, ou apólices de seguros de saúde obrigatórios (públicos ou privados). 

A junção de ambos os sistemas numa solução mista é, não raras vezes, uma solução 

para a partilha de custos entre o Estado e o consumidor. 

 Mas a saúde deve continuar a ser um direito humano fundamental, universal, um 

máximo ético assente na solidariedade global, onde se impõe promover maior racionalidade e 

eficiência, sendo certo que o crescimento dos gastos a partir de um determinado nível não 

incrementa a expectativa de vida (MÉDICI, 2002). 

 

 
7.º Encontro da AAAEDF 
 

A 29 de Março de 2014 terá lugar o 7.º Encontro dos antigos alunos do Externato 

Delfim Ferreira, tendo como ponto alto o jantar de confraternização.  

As inscrições abrirão em breve.  

Fiquem atentos! 

 


