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Princípios do contrato social do Estado
do bem-estar

• Solidariedade (redistribuição)
Pagar de acordo com o rendimento

Receber de acordo com a necessidade

• Previdência (pré pagamento)
Pagar quando jovem, robusto e são

Receber quando idoso, frágil e doente

• Coesão social (inclusão)

Para todos - ninguém é excluído  



Estado

“Doente” Médico

Seguro 
Doença

autoridade 
de saúde

Bismarck: “Seguro-doença” social (público)
Alemanha, 1883

• mútuas
• seguros privados

• benemerência

(e empregador)

Solução política com 
pressupostos

– económicos

– culturais

Contribuições



Cidadão
Serviços
Saúde

autoridade 
de saúde

• mútuas
• seguros privados

• benemerência

Impostos

Governo

OGE

Administração

Beveridge: Serviço Nacional de Saúde
(Sul da Europa 1978-86)

• Em 1979, passamos 
do “seguro-doença” 
público para  o 
financiamento pelo 
OGE e para um SNS, 
por boas razões 

• Mas ao fazê-lo 
perdemos alguma 
coisa – a ligação 
“segurado/segurad
or”  que nunca mais  
recuperamos

• Reduziu-se o 
“contrato social” ao 
Estado



Governação

Instituições

Economia

Cultura
Dist. formal/real

Auto expressão

Proc. deliber. 

Contrato social da saúde

Alemanha R. Unido Portugal

Regulação +++

Redes 
negociais

36.000

Pequena

Regulação ++

Instituição
“NHS”

36.000

Pequena

Regulação +/-

frágeis
vulneráveis

24.000

Grande

Elevada

Valorizados

Elevada

Valorizados

Baixa

Pouco valor.



Dificuldade em actuar consequentemente sobre o 
mundo que os rodeia;

Eduardo Lourenço:

… pêndulo agitando-se 
continuamente entre a “mania” 
e a “depressão”- dificuldade em 
ocupar o espaço do meio –
estabelecer uma relação 
realista com nós próprios. 



Dificuldade em actuar consequentemente sobre o 
mundo que os rodeia;

José Gil:

A “não-inscrição” 

… “que faz com que “nada 
aconteça que marque o 
real, que o transforme e o 
abra”.



“… É preciso acreditar nas pessoas. 

As pessoas são tão mais ricas do que elas 

mesmo pensam. 

Nós parecemos viúvas pobres: 

vivemos em duas assoalhadas com 

serventia de cozinha. 

E procuramos a porta em paredes que não 

têm porta, 

e temos medo de abrir as janelas...” 

António Lobo Antunes (Visão, 2010)



Ronald F. Inglehart 

Political scientist at the University of 

Michigan - Director of the World Values 

Survey. 

É necessário um determinado grau de

“cultura de auto-expressão e afirmação” 

e de valorização dos processos deliberativos 

(racionais) para criar as condições que fazem com que

as elites dirigentes se disponham a fazer a 

transição de uma democracia formal para uma 

democracia real.

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://polisci.lsa.umich.edu/images/ringlehart.jpg&imgrefurl=http://polisci.lsa.umich.edu/faculty/ringlehart.html&h=300&w=200&sz=86&tbnid=LuvKEOqNVYZa8M:&tbnh=240&tbnw=160&prev=/images?q=ronald+inglehart+photo&zoom=1&q=ronald+inglehart+photo&hl=pt-PT&usg=__T-cXkOy4dymrWgchmqQSPonhgEI=&sa=X&ei=TR0rTY6yO8Sl8QPWt9nKAg&ved=0CBsQ9QEwAA
http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://polisci.lsa.umich.edu/images/ringlehart.jpg&imgrefurl=http://polisci.lsa.umich.edu/faculty/ringlehart.html&h=300&w=200&sz=86&tbnid=LuvKEOqNVYZa8M:&tbnh=240&tbnw=160&prev=/images?q=ronald+inglehart+photo&zoom=1&q=ronald+inglehart+photo&hl=pt-PT&usg=__T-cXkOy4dymrWgchmqQSPonhgEI=&sa=X&ei=TR0rTY6yO8Sl8QPWt9nKAg&ved=0CBsQ9QEwAA




Políticas públicas prospectivas e adaptativas

Num mundo complexo, dinâmico e incerto  
não é muitas vezes possível prefigurar

soluções estáveis

mas antes “quadros de referencia” que    
estabelecem as regras segundo as quais  é possível            

deliberar e actuar face a situações concretas



CONTRATO SOCIAL I
Estado do Bem-Estar: Instituições capazes 

de realizar o contrato social

Base teórica: John Rawls  Theory of Justice (1971)
“The justification and prescription of perfectly just institutions” 

Qualquer pessoa razoável, colocada numa situação que a 
proteja da influencia dos seus interesses pessoais (véu da 
ignorância”; eliminação dos conflitos de interesse) delibera 
justamente.

John Rawls (1921-2002)

Professor de Filosofia  Política em Harvard



CONTRATO SOCIAL II
Sociedade do Bem-Estar

(inclui as instituições)

Processos de decisão e comportamentos 
que melhoram o desempenho do sistema de saúde

Base teórica:  Amartya Sen  The Idea of Justice 2009
Dynamic “agreements based on public reasoning on ranking   

alternatives that can be realized” 

A partir do sentimento de injustiça (sobre as transgressões que 
envolvem as instituições) é possível envolver as pessoas num 
trajecto deliberativo continuo que as reincorpora no contrato social.



SERVIÇOS

ADMINISTRAÇÃOGOVERNAÇÃO

Cidadão

5. Garantias
anuais

5. Publicitação e 
auditorias 

de qualidade

4. Contratualização 
do desempenho

2. Regulação
em saúde

3. Inovação
em saúde

10. Capacitação
das pessoas

11. Estratégias locais 
de saúde

12. Boa Governança

1. Orçamento
da saúde

7. Desenvolvimento
organizacional

8. Processos de 
cuidados 

9. Profissões
da saúde



Dedicar tempo a analisar os factos, avaliar o 
resultado de decisões e a ponderar os 
desenlaces emocionais dessas decisões é o 
melhor caminho para conseguir o guia prático 
também conhecido como sabedoria”. 

António Damásio

O Livro da Consciência, 2010

Vontade consciente e  subconsciente cognitivo 



O que pensam os Europeus 1 

A ideia de protecção social, segundo a 
qual, cada um paga de acordo com o 
seu rendimentos, ao longo da vida, 
para receber quando precisa, continua 
a merecer apoio maioritário entre os 
europeus.

Coulter and Magee, “The European Patient of the Future” (2003)



O que pensam os Europeus 2 

… reconhecem que, baixo crescimento 
económico, desemprego, 
envelhecimento, e fortes pressões dos 
fornecedores de bens, serviços e 
tecnologias da saúde, tornam hoje a 
aplicação destes princípios mais difícil. 
Temem que sejam obrigados a pagar 
cada vez mais, por cada vez menos. 

Coulter and Magee, “The European Patient of the Future” (2003)



O que pensam os Europeus 3 

Receiam que falte aos governantes (e 
aos governados) a cultura, a 
imaginação e a vontade necessárias 
para canalizar para soluções de 
interesse comum, o enorme potencial 
de inteligência, conhecimento e 
inovação disponíveis na sociedade 
actual.

Coulter and Magee, “The European Patient of the Future” (2003)



O que pensam os Europeus 4 

Receiam que falte aos seus governantes cultura, a imaginação e 
a vontade necessárias para canalizar para soluções de interesse 
comum, o enorme potencial de inteligência, conhecimento e 
inovação disponíveis na sociedade actual.

Coulter and Magee, “The European Patient of the Future” (2003)

… reconhecem que, baixo crescimento económico, desemprego, 
envelhecimento, e fortes pressões dos fornecedores de bens, 
serviços e tecnologias da saúde, tornam hoje a aplicação destes 
princípios mais difícil. Temem que sejam obrigados a pagar cada 
vez mais, por cada vez menos. 

A ideia de protecção social, segundo a qual, cada um paga de 
acordo com o seu rendimentos, ao longo da vida, para receber 
quando precisa, continua a merecer apoio maioritário entre os 
europeus.


