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Introdução: Este trabalho objetivou analisar o Sistema de Saúde em Portugal, devido
ao fato de este país encontrar-se inserido em um contexto de crise econômica, o que,
por sua vez, compromete, de maneira considerável, a prestação de direitos sociais pelo
Estado. A maneira como se dão os gastos do Estado em uma área fundamental para a
garantia do principal direito conferido aos indivíduos tutelados pelo ordenamento
jurídico nacional, qual seja, o direito à vida, também foi uma temática abordada.
Decorrente deste raciocínio, foi selecionado o direito à saúde, já que é caracterizado
como um direito não somente social, mas também fundamental. Objetivo:
Descreveu-se sobre a disposição constitucional portuguesa quanto ao direito à saúde e
as políticas adotadas em um contexto de crise econômica. 
Comentou-se sobre as maneiras de financiamento da área da saúde pública em
Portugal.
Realizaram-se estudos concretos de casos sobre a produção legislativa compreendida
no período de 2011 Metodologia: Foram utilizados os ensinamentos do professor Jorge
Reis Novaes acerca da conceituação de direitos sociais, bem como a maneira como
estes direitos são tratados, adstritos ao contexto de crise econômica. Além disso, foram
analisados artigos jurídicos, publicados em periódicos, que tratam da temática do
financiamento do Sistema de Saúde português como um todo. Nesse contexto,
partiu-se da hipótese que, por necessitarem, os direitos sociais, em sua essência, da
prestação econômica estatal, a fim de permitir que a população do país seja atendida,
na maior medida, pelos serviços inerentes a cada direito, estas prestações não estariam
sendo fornecidas de maneira satisfatória. Resultados: Posto isso, devido ao fato de o
Estado português encontrar-se inserido em um contexto de crise econômica, a
alternativa, rotineiramente, encontrada pelos governos nacionais é priorizar o setor
econômico em detrimento dos serviços básicos, mas custosos, para a população, de
maneira geral. Dessa forma, esta pesquisa buscou tecer análises sobre a maneira como
o direito à saúde é tratado na constituição portuguesa. A partir disso, notou-se que o
legislador constituinte, dentre outras disposições trazidas, evidenciou o Sistema
Nacional de Saúde (SNS) como o eixo principal de prestação de serviços públicos de
saúde em Portugal. Para tanto, este mesmo legislador estabeleceu como princípios
basilares deste sistema os princípios da universalidade, da generalidade e o
controvertido princípio do caráter prestacional, tendencialmente gratuito das garantias
concernentes ao setor de saúde.Observou-se que existem algumas maneiras pelas quais
este âmbito de prestação de serviços básicos à população é custeado, dentre elas há o
modo pelo qual os usuários efetuam o pagamento direto, por meio das denominadas
taxas moderadoras, no próprio hospital, ou em outro local de atendimento público, de
acordo com  caso concreto.  Conclusão: O Estado Português, mesmo diante da crise
econômica, procurou manter a prestação de saúde para atender a população em geral e,
para isso, adotou medidas como o reajuste das denominadas taxas moderadoras, bem
como a realocação de hospitais, concentrando as funções concernentes à saúde em
regiões estratégicas.  
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