
 

Workshop " Direito à Saúde" 
 

 
Dia 25 de Março entre as 10h30 e as 12h30 
 
Em formato online, gratuito sujeito a inscrição. 
 

Inscrições abertas: https://bit.ly/DIREITOàSAÚDE 
 
Dando sequência à série de #workshops sob a denominação comum de "A Linguagem dos Direitos", que visa promover 
a #literaciajurídica em torno dos direitos humanos, o Observatório dos Direitos Humanos (#ODH) vai realizar, dia 25 de 
março, entre as 10.30h e as 12.30h, um workshop, pela forma virtual (on-line), através da plataforma informática 
"Zoom", subordinado ao tema dos "Direito à Saúde", que terá como oradores os Drs. Ana Sofia Silva e Nuno André Silva 
da Entidade Reguladora da Saúde. 
 
Como sinopse deste workshop, avançamos o seguinte: 
 
O Direito à saúde é um dos principais direitos fundamentais sociais reconhecidos na Constituição portuguesa e um dos 
que mais esteve em jogo nos últimos dois anos, por força da pandemia Covid-19. 
 
Tem como propósito garantir a saúde e o bem-estar de todos os cidadãos, mas também assegurar o respeito pela 
dignidade humana e, por tabela, o direito à liberdade e à autodeterminação pessoal. 
 
Porém, qual é o conteúdo concreto do direito à saúde? 
 
Que conjunto de obrigações tem o Estado neste domínio e quais os direitos e deveres dos utentes dos estabelecimentos 
prestadores de cuidados de saúde? 
 
Desde logo, é possível desdobrar o direito à saúde em diversas dimensões: Direito à proteção da saúde; Direito de 
acesso a cuidados de saúde; Direito a cuidados de saúde de qualidade; Direito à decisão informada. 
 
E também é possível perceber que o Estado mantém um serviço nacional de saúde, tendencialmente gratuito, com uma 
rede de centros de saúde e hospitais públicos, que convivem com instituições de saúde particulares (do setor 
empresarial e social), com as quais concorrem, mas também colaboram pontualmente, no quadro de um sistema de 
saúde misto. 
 
Aprofundar estas noções básicas, na perspetiva de quem é utente da saúde, é o propósito deste workshop, que é 
promovido em parceria com a Entidade Reguladora da Saúde, permitindo esclarecer também qual o seu papel nesta 
matéria.  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem4aAjrB4AcUg7-_kA3HKbL3-G5kRWw4bHybLotgf-SQIiog/viewform?fbclid=IwAR3250VEQ-uSgDh9AjAX1d7dCA8xiTGaAdQc1U_7I9bhXXrlvXvavY9_WVA
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=workshops&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6908892057046523904
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=literaciajur%C3%ADdica&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6908892057046523904
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=odh&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6908892057046523904


 







 


