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Trabalhar e 
servir em ano de 
pandemia

Estamos em 2021 e vamos celebrar os 
50 anos de associativismo da hospita-
lização privada em Portugal. Quanto 
caminho percorrido! Ano após ano, os 
hospitais privados têm vindo a cumprir 
o seu papel e a fazer os investimentos 
que hoje nos levam à excelência clíni-
ca, a uma maior cobertura nacional e 
a constituirmos hoje um setor cada vez 
mais respeitado.

Estamos motivados e com grande dina-
mismo, mas o ano que agora revisita-
mos estará, com toda a certeza, fora de 
série de todos os indicadores. 

COVID19. O ano 2020 foi marcado em 
todas as suas componentes pela pande-
mia de COVID19. Após dois meses e 
meio de trabalho em normalidade, ti-
vemos os restantes nove meses e meio 
de uma situação totalmente nova e 
disruptiva, com um impacto brutal da 
COVID19 na vida de todos os cida-
dãos, uma exposição inédita do sistema 
de saúde e um ano totalmente atípico 
em termos da prestação de cuidados. 

O ano transato trouxe, portanto, desa-
fios impensáveis e limitações à ativida-
de prevista. Em termos gerais, o país (e 
o mundo) esteve suspenso sobre a evo-
lução das ondas da pandemia. Da parte 
dos hospitais privados houve, desde a 
primeira hora, disponibilidade para 
participar na luta contra a COVID19 e, 
embora sejam muitos os exemplos de 
colaboração efetiva, o acionamento de 
todo o sistema de saúde ficou penali-
zado por um planeamento unicamente 
centrado no serviço público.   

Lamentavelmente a hospitalização pri-
vada passou uma parte importante do 
ano a ser alvo de discriminação e de 
apreciações dogmáticas, no exato mo-
mento em que era mais necessário e 
óbvio que todos os recursos deveriam 
ser harmoniosamente coordenados 
para fazer face a uma ameaça global.

Num ano em que não houve significati-
vas mudanças políticas no país e na Eu-
ropa, o marco em termos de iniciativa 
pode ter sido o da assunção da impor-
tância da União Europeia da Saúde.

O sistema de saúde manteve basica-
mente a mesma estrutura, sendo que 
a atividade assistencial caiu de forma 
drástica, o que tem levado, nomea-
damente por parte das associações de 
doentes, a uma forte preocupação com 
as mais de 120 mil cirurgias e mais de 
um milhão de consultas de especiali-
dade que o SNS deixou por fazer, para 
além dos milhões de meios comple-
mentares e de diagnóstico não realiza-
dos, tal como aconteceu com rastreios 
oncológicos. As fragilidades de base 
do sistema suscitaram a continuidade 
de uma série de iniciativas de reflexão 
por parte de stakeholders como a Con-
venção Nacional da Saúde, o Conselho 
Estratégico Nacional de Saúde da CIP e 
o Health Cluster Portugal.

Em relação às segundas coberturas dos 
portugueses registou-se um crescimen-
to sustentado dos seguros de saúde, que 
já abrangem 3,17 milhões de portugue-
ses, enquanto os subsistemas se manti-
veram estáveis. A ADSE teve uma alte-
ração muito significativa da liderança, 
que assumiu como uma das priorida-
des a revisão equilibrada do regime 
convencionado e, mais recentemente, 
evoluiu para a abertura aos colabora-
dores vinculados à administração pú-
blica por contrato individual de traba-
lho. No caso do IASFA, o protocolo de 
liquidação das dívidas, assinado a nível 
ministerial em outubro de 2019, conti-
nuou sem ter impacto efetivo até à data.

Em ano de crise pandémica também fi-
cou clara a escassez de profissionais de 
saúde, o que exigirá a tomada de me-
didas estruturais e a clarificação de si-
tuações de carreira; e também por essa 
situação é particularmente significativa 
a aprovação da primeira licenciatura de 
medicina portuguesa em universidade 
não pública, no caso, a Universidade 
Católica (em parceria com um hospital 
privado, associado da APHP). 
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Num ano extremamente difícil, os hospitais pri-

vados estiveram à altura das responsabilidades, 

reforçaram a sua relação com os portugueses 

e a APHP afirma-se como a voz dos hospitais 

privados

Pela parte da hospitalização privada, 
em 2020 a APHP chegou a acordo re-
lativamente à revisão dos contratos 
coletivos celebrados com a FESAHT 
- Federação dos Sindicatos da Agricul-
tura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e 
Turismo de Portugal e outro, e com o 
SEP - Sindicato dos Enfermeiros Por-
tugueses.

Em termos associativos, registamos a 
eleição dos novos órgãos sociais para 
o triénio 2020-2023 e a adoção de um 
novo plano estratégico que passa, des-
de logo, por maior representatividade 
e envolvimento. Nesse sentido regis-
tamos como muito agrado e damos as 
boas vindas aos 6 hospitais privados 
que aderiram à APHP em 2020.

Terminámos o ano exaustos e com o 
sentido de missão cumprida. Os hospi-
tais privados demonstraram estar à al-
tura das responsabilidades, fortemente 
motivados para continuar a oferecer 
mais saúde aos portugueses e contri-
buir para um sistema de saúde susten-
tável e de maior qualidade.



1. O Enquadramento
da Atividade
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A pandemia da COVID19 foi um choque 

exógeno que perturbou todas as sociedades e as 

economias, com níveis de recessão históricos

1.1 
Enquadramento 
Político e 
Económico

O ano 2020 caraterizou-se por uma 
grande estabilidade política, tendo em 
conta que não houve qualquer ato elei-
toral nacional, nem qualquer mudança 
significativa no Governo ou nos parti-
dos políticos. 

Assim, os factos de maior relevo foram 
as discussões a aprovações dos Orça-
mentos do Estado para 2020 (fevereiro, 
tendo em conta que o governo tomou 
posse em outubro de 2019) e 2021 (no-
vembro) e as eleições para a Assem-
bleia Regional dos Açores, que deram 
origem a um novo Governo na Região 
(PSD/CDS-PP/PPM).

Na frente externa, a Comissão Euro-
peia, liderada pela alemã Ursula von 
der Leyen, teve o seu primeiro ano 
completo de mandato e no dia 24 de 
dezembro ocorreu um dos atos mais es-
perados, a conclusão de acordo com o 
Reino Unido sobre a relação pós Brexit.

Em termos de política internacional, o 
ano terminou com a eleição de Joe Bi-
den como 46º Presidente dos Estados 
Unidos da América.

Desde o final do primeiro trimestre de 
2020, a generalidade das questões po-
líticas, sanitárias, económicas e empre-
sariais tiveram como pano de fundo a 
COVID19, declarada pela Organização 
Mundial de Saúde como pandemia no 
dia 11 de março.

A pandemia da COVID19 foi um cho-
que exógeno que perturbou todas as 
sociedades e as economias. A situação 
da saúde afetou de imediato a econo-
mia em termos globais, europeus e na-
cionais. À situação de lockdown com 
quebra na produção e estrangulamen-
tos logísticos, seguiu-se a redução da 
procura por efeito da perda de rendi-
mentos e do clima de instabilidade eco-
nómica e laboral. 

Em Portugal, os números do Governo 
que constam do Orçamento do Esta-
do para 2021 apontam para uma re-
cessão inédita de 8,5% em 2020 e uma 
recuperação de 5,4% em 2021, sendo 
que as mais recentes evidências sobre 
a terceira vaga da pandemia e o novo 
confinamento imposto devem levar a 
uma significativa revisão em baixa do 
valor apontado para o corrente ano. Já 
em fevereiro de 2021, o Ministério das 
Finanças reconhece que: “O novo con-
finamento generalizado, decretado no 
início do 2021, terá efeitos negativos 
na atividade económica nos primei-
ros meses do ano, que implicarão uma 
evolução anual menos favorável do que 
anteriormente antecipado”1. De facto, 
as previsões de inverno da Comissão 
Europeia já apontam para uma revisão 
em baixa do crescimento em Portugal 
para 4,1% em 20212.

Os dados mais recentes do INE apon-
tam para que a quebra do PIB em 2020 
se tenha situado nos 7,6%3:

1 https://www.jornaldenegocios.pt/economia/conjuntura/detalhe/pib-de-portugal-regista-queda-historica-de-76-em-2020
2 https://ec.europa.eu/economy_finance/forecasts/2021/winter/ecfin_forecast_winter_2021_pt_en.pdf
3 https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_
boui=415333651&DESTAQUESmodo=2

O efeito COVID na economia tem re-
percussões também muito significativas 
em termos de emprego, ainda que numa 
primeira fase as medidas de lay-off te-
nham amortecido o efeito; de qualquer 
das formas é já evidente que há uma in-
versão na taxa de desemprego:
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Prevê-se que a inflação medida pelo Ín-
dice de Preços no Consumidor (IPC) se 
tenha situado em torno dos -0,1%. 

As finanças públicas não ficam imunes 
à travagem da economia e à luta contra 
a COVID19 e também aqui se regista 
uma inversão de tendência. Nos núme-
ros do Orçamento do Estado para 2021, 
o Governo apontava para um défice de 
7,3%: 

7,5%

5,5%

3,5%

1,5%

-0,5%

-2,5%

2015 2016 2017 2018 2019 2020(CE)

Défice Orçamental (%PIB)

Também fica demonstrado que, até ao 
momento, as repercussões da pandemia 
em termos de contas públicas são mais 
fortes do lado da receita (nomeadamen-
te quebra de impostos) do que do lado 
da despesa. Ou seja: o maior problema 
orçamental prende-se com a retração 
da economia.

Na apresentação preliminar da execu-
ção “o Ministério das Finanças expli-
cou que os resultados de 2020 ficaram 
beneficiados por um comportamento 
do mercado de trabalho “bastante mais 
favorável do que o previsto”. A manu-
tenção dos níveis de emprego acima do 
que se antevia permitiu uma arrecada-
ção de receita fiscal e contributiva tam-
bém “bastante superior ao esperado, em 
particular no que se refere à receita de 
IRS e IRC e das contribuições para a Se-
gurança Social”, explica o ministério”, o 
que deixa bem claro que:
1) o esforço de manutenção de empre-
go pelas empresas (a sua resiliência!) foi 
muito além do esperado e do que a crise 
económica pressupunha;
2) a atividade económica é fulcral para 
as finanças públicas.

Em termos de maior detalhe, há a no-
tar que no mapa das medidas COVID 
estão identificados 3.166 M€ (cerca 
de 1,5% do PIB), sendo que cerca de 
1.000 M€ dizem respeito ao lay-off e 
apoio à retoma progressiva da ativida-
de. Na componente da Saúde, regista-se 
uma despesa de 550 M€ com aquisição 
de EPI`s e medicamentos (dos quais 
386M€ na Administração Central, ou 
seja, basicamente no SNS) e de 87,7 M€ 
com a compra de ventiladores.

Período: janeiro a dezembro € Milhões

Medida Covid-19 Adm. 
Central

Seg.  
Social

Adm. 
Regional

Adm. 
Local

Total

Total da Receita efetiva 838,5 583,6 4,0 0,0 1 426,1

Suspensão dos pagamentos por conta de IRC 695,4 695,4

Prorrogação do pagamento do IVA 74,6 74,6

Suspensão de execuções fiscais da Receita Fiscal (estimativa) 68,5 68,5

Isenção de pagamento da Taxa Social Única (estimativa) 508,7 508,7

Prorrogação das Contribuições para a Segurança Social 3,1 3,1

Suspensão de pagamento de planos prestacionais  e processos de 
execução contributiva

71,8 71,8

Outros 0,1 4,0 4,1

Total da Despesa efetiva 1 083,9 1 621,2 189,6 211,4 3 106,1

Recursos humanos (contratações, horas extra e outros abonos) 101,4 0,6 43,4 145,5

Saúde: Equipamentos de proteção individual (EPI), medicamentos 
e outros

386,4 60,6 102,8 549,9

EPI, adaptação dos locais de trabalho, produtos e serviços de 
limpeza

85,1 2,6 3,2 90,9

Instrumento de Apoio a Emergências (estratégia europeia de 
vacinas)

11,2 11,2

Apoio excecional à família 82,9 82,9

Apoio extraordinário à redução da atividade económica tra-
balhador independente

280,0 280,0

Apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade 158,7 158,7

Isolamento Profilático 62,6 62,6

Layoff 823,2 823,2

Complemento estabilização trabalhadores layoff 58,3 58,3

Prorrogação desemprego 53,8 53,8

Incentivo extraordinário à normalização 284,1 284,1

Ventiladores e outros SNS 85,0 2,8 87,7

Programa Adaptar 35,8 1,3 37,1

Outros 94,8 98,4 78,3 108,6 380,1

Ativos financeiros 59,6 59,6

Linha de apoio ao turismo (microempresas) 55,7 55,7

Outros 3,9 3,9

Total da Despesa 1 143,5 1 621,1 189,1 211,4 3 165,6

Execução das medidas adotadas no âmbito da COVID19 
por classificação económica e por subsetor das 
Administrações Públicas
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Next Generation EU
Pacote de 
recuperação 
da COVID-19 
concertado nos 
primeiros anos
 
     390 mil milhões de 
€ em subvenções

     360 mil milhões de 
€ em empréstimos
 
Capital obtido 
nos mercados 
financeiros

No sentido de fazer face aos efeitos 
económicos da pandemia, no início 
de junho, o Governo lançou o Progra-
ma de Estabilização Económica e So-
cial (PEES)4 e depois têm sido anuncia-
das medidas, sendo que a globalidade 
do pacote de apoio também dependerá 
do enquadramento financeiro, definido 
em termos de União Europeia (aqui que 
se vulgarizou como a bazuca europeia). 
Este programa, no entanto, ficou muito 
aquém das necessidades, tal como iden-
tificado em todos os estudos5.

4 https://pees.gov.pt/
5  No inquérito CIP – FutureCast Lab do ISCTE em fevereiro de 2021, são 85% dos empresários que consideram que os apoios 

estão aquém ou muito aquém do necessário. 

Para os próximos anos será muito im-
portante saber até que ponto os fun-
dos europeus podem contribuir para 
ultrapassar uma crise económica, tida 
já como a mais profunda dos últimos 
100 anos. No dia 21 de julho de 2020 
e após uma cimeira inédita de 5 dias, 
o Conselho Europeu chegou a acordo 
para o Quadro Financeiro Plurianual 
(QFP) 2021-2027 e o Fundo de Recupe-
ração europeu, apelidado Próxima Ge-
ração UE.  No dia 10 de dezembro, na 
sequência de acordo com o Parlamento 
Europeu e de ultrapassadas as ameaças 
de veto de alguns Estados-membros, o 
Conselho Europeu aprovou a versão fi-
nal dos apoios:

No total, serão 1.824,3 mil milhões de 
euros: 1.074,3 mil milhões para o ha-
bitual QFP durante sete anos e 750 mil 
milhões (Next Generation EU, vulgar-
mente designada “bazuca” europeia), 
divididos por 390 mil milhões em sub-
venções a fundo perdido e 360 mil mi-
lhões em empréstimos, para responder 
à crise pandémica.

Os Estados-membros entregaram um 
esboço do “Plano de Recuperação e de 
Resiliência”6 e a sua versão final deve ser 
aprovada pela Comissão Europeia até 
abril de 2021.

Para Portugal o envelope a fundo per-
dido pode elevar-se a 45 mil milhões de 
euros. Estes fundos dividem-se em 15 
mil milhões para a recuperação e 30 mil 
milhões de orçamento7.

6  O PRR português pode ser encontrado em Plano de Recuperação e Resiliência - Recuperar Portugal 2021-2026 - Plano 
preliminar - XXII Governo - República Portuguesa

7  Slide apresentado pelo Primeiro Ministro na Fundação Calouste Gulbenkian a 15 de setembro de 2020.

Os instrumentos financeiros disponíveis no período 2020-2029

Despesas da UE para 2021-2027

Quadro financeiro 
plurianual (QFP)

O orçamento da UE 
para 7 anos
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1.2 
Enquadramento 
setorial

1.2.1 O sistema de saúde 
em Portugal

Para comemorar o Dia Mundial da 
Saúde, em 2020 o Instituto Nacional de 
Estatística brindou-nos com 2 infogra-
fias, uma dedicada ao sistema de saúde 
como um todo: 

Statistics Portugal
Instituto Nacional de Estatística

Como é sabido, a partir de 1 de setem-
bro de 2019 são 3 os hospitais em PPP, 
atendendo à reversão do Hospital de 
Braga para o setor público, e também 
foi anunciado que a PPP de gestão clí-
nica do Hospital de Vila Franca de Xira 
terminará em maio de 2021. Por seu 
turno, no caso do Hospital de Cascais, 
o Governo decidiu em abril manter o 
modelo de PPP, mas lançar um novo 
concurso público para o efeito (a de-
correr). 

Em julho, o INE também publicou uma 
nova edição de “Conta Satélite da Saú-
de”8 da qual se destaca: 

“A despesa dos hospitais públicos e 
dos prestadores públicos de cuidados 
de saúde em ambulatório cresceu, em 
2018, 6,1% e 3,9%, respetivamente, re-
fletindo o acréscimo do consumo inter-
médio e dos custos com o pessoal (in-
fluenciados, entre outros motivos, pelo 
aumento do número de trabalhadores, 
pagamento de horas extraordinárias e 
descongelamento de carreiras). A des-
pesa dos prestadores privados conti-
nuou a registar taxas de crescimento 
superiores a 5% (+5,9% nos hospitais e 
+5,2% nos prestadores de cuidados de 
saúde em ambulatório).”

8 https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_
boui=414440207&DESTAQUESmodo=2
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Gráfico 5: Despesa corrente em saúde por prestador                Gráfico 6: Evolução da despesa corrente dos               
                                   (2016-2018Po)                                                 principais prestadores (2016-2018Po) 
                                                                                                                  (Taxa de variação nominal)                                                                                                                

    

A despesa do SNS e SRS cresceu 6,1% em 2018, mais 2,6 p.p. do que em 2017, devido ao reforço do financiamento 

de todos os principais prestadores. A despesa em hospitais privados e prestadores privados de cuidados de saúde em 

ambulatório aumentou 10,7% e 6,2%, respetivamente, em consequência do maior financiamento aos hospitais com 

Contrato de PPP (+4,0%) e às entidades convencionadas. O aumento do consumo intermédio e dos custos com o 

pessoal dos prestadores públicos justificaram o incremento do financiamento aos hospitais públicos (+6,1%) e aos 

prestadores públicos de cuidados de saúde em ambulatório (+3,4%). A despesa em farmácias (+5,1%) aumentou, 

refletindo o crescimento da despesa com medicamentos comparticipados e com outros produtos médicos, tais como 

dispositivos da diabetes, produtos de ostomia e incontinência, dietéticos e câmaras expansoras.   

Em termos estruturais destacou-se a diminuição do peso do financiamento em prestadores públicos de cuidados de 

saúde em ambulatório (-0,3 p.p.) e em farmácias (-0,2 p.p.) e, em sentido inverso, o aumento da importância relativa 

dos hospitais privados (+0,3 p.p.). 

Para 2019, os dados preliminares apontam para um aumento da despesa do SNS e SRS (+4,9%). 
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Na perspetiva das famílias, a compo-
nente da hospitalização privada tam-
bém é a que apresenta maior dinamis-
mo, ainda que a maior quota de despesa 
seja o ambulatório, com crescimento 
superior ao hospitalar em 2018, seguida 
pelo co-pagamento dos medicamentos:
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Gráfico 9: Evolução da despesa das famílias,                    Gráfico 10: Despesa corrente em saúde das famílias, 
          por principais prestadores (2016-2018Po)                                       por prestador (2016-2018Po) 
                 (Taxa de variação nominal)                                                                                                        

 

2. Comparações internacionais 

Em 2017, os Estados-Membros (EM) da UE275 gastaram, em média, 8,3% do PIB na despesa corrente em saúde. 

Nesse ano, Portugal ocupou a 9ª posição no ranking dos EM em termos de peso relativo da despesa corrente no PIB 

(9,3%), 1,0 p.p. acima da média da UE27.  

Gráfico 11: Despesa corrente em saúde em % do PIB na UE27 (2017) 

 

                                                 
5 Dados extraídos da base de dados do Eurostat a 10 de julho de 2020 (data da última atualização: 8 de julho de 2020). No âmbito do Regulamento 

(UE) N.º 2015/359 da Comissão Europeia (de 4 de março de 2015), que entrou em vigor em 2016, com exceção da Polónia, todos os EM 
disponibilizaram dados da despesa corrente em saúde para o ano 2017. 
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Gráfico 9: Evolução da despesa das famílias,                    Gráfico 10: Despesa corrente em saúde das famílias, 
          por principais prestadores (2016-2018Po)                                       por prestador (2016-2018Po) 
                 (Taxa de variação nominal)                                                                                                        

 

2. Comparações internacionais 

Em 2017, os Estados-Membros (EM) da UE275 gastaram, em média, 8,3% do PIB na despesa corrente em saúde. 

Nesse ano, Portugal ocupou a 9ª posição no ranking dos EM em termos de peso relativo da despesa corrente no PIB 

(9,3%), 1,0 p.p. acima da média da UE27.  

Gráfico 11: Despesa corrente em saúde em % do PIB na UE27 (2017) 

 

                                                 
5 Dados extraídos da base de dados do Eurostat a 10 de julho de 2020 (data da última atualização: 8 de julho de 2020). No âmbito do Regulamento 

(UE) N.º 2015/359 da Comissão Europeia (de 4 de março de 2015), que entrou em vigor em 2016, com exceção da Polónia, todos os EM 
disponibilizaram dados da despesa corrente em saúde para o ano 2017. 
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Evolução da despesa corrente dos 
principais prestadores (2016-2018Po)

(Taxa de variação nominal)

Evolução da despesa das famílias, por 
principais prestadores (2016-2018Po)

(Taxa de variação nominal)

Despesa corrente em saúde das famílias, por prestador 
(2016-2018Po)

E uma inédita, especificamente sobre 
os hospitais:

Fonte: INE, publicação Dia Mundial da Saúde 2020
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5. FINANCING OF HEALTH EXPENDITURE

Figure 5.6. Health expenditure by type of financing, 2018 (or nearest year)
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StatLink 2 https://stat.link/4rljp5

Figure 5.7. Health expenditure from public sources as share of total health spending, 2018 (or nearest year)

0

20

40

60

80

100
in % Government transfers Social insurance contributions Public sources (no breakdown)
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StatLink 2 https://stat.link/4w2q7p

Figure 5.8. Health expenditure from public sources as a share of total government expenditure, 2013 and 2018 (or nearest year)
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StatLink 2 https://stat.link/shr2g1
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Segundo os dados da OCDE9, o  
out-of-pocket em Portugal é de 
30%, muito superior ao dos países  
congéneres:

9 Health at a Glance: Europe 2020, https://ec.europa.eu/health/state/glance_en

“Em 2018 e 2019, as sociedades de se-
guros continuaram a reforçar a sua im-
portância relativa no financiamento do 
sistema de saúde (4,1% em 2018 e 4,2% 
em 2019), apresentando aumentos de 
10,4% e 8,8%, respetivamente”, refere 
o INE. Esta afirmação dos seguros de 
saúde é confirmada pelos dados mais 
recentes da APS - Associação Portu-
guesa de Seguradores.

A hospitalização privada no sistema português de Saúde
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Fonte: gráficos com dados INE, publicação Dia Mundial da Saúde 2020

Os dados da Conta Satélite da Saúde do 
INE10 permitem uma boa imagem da 
evolução dos setores privado e público 
no sistema de saúde em Portugal:

10 https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_
boui=414440207&DESTAQUESmodo=2
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Em termos de Equipamentos de diag-
nóstico e terapêutica há nos hospitais 
privados: 

Tipo de equipamento

Hemodiálise 110

Angiografia 28

Mamografia 61

Ressonância magnética 55

Tomografia axial computorizada 
(TAC) 84

Tomografia por emissão de 
positrões (TEP) 3

Litotrícia 11

Medicina nuclear 6

Radioterapia 5

A hospitalização privada em Portugal 
tem vindo a dar provas de vitalidade e 
de consolidação. A cobertura dos hos-
pitais privados é cada vez mais nacio-
nal, incluindo as Regiões Autónomas. 
Em 2020 foram anunciados investi-
mentos em Bragança e Beja, por exem-
plo, e avançaram novos hospitais em 
Lisboa, Sintra, Sines e Lagoa (São Mi-
guel, Açores). 

O investimento na saúde poderia ser 
superior e assim melhor responder às 
necessidades da população se houves-
se o devido enquadramento. Para nos 
atermos a questões objetivas, limita-
mo-nos a referir dois constrangimentos 
óbvios e reconhecidos, em relação aos 
quais a APHP tem trabalhado:

•	 Licenciamento	 de	 unidades	 pri-
vadas	de	saúde.  O Decreto-Lei n.º 
125/2019, de 28 de agosto, permitiu 
adiar a aplicação plena do Decreto- 
-Lei n.º 127/2014, de 22 de agosto, 
mas, apesar das insistências, falta 
criar o Grupo de Trabalho para a 
revisão adequada dos critérios de 
licenciamento, em linha com o que 
estava previsto no Pacto de Com-
petitividade e Internacionalização 
assinado em março de 2019 entre 
o Governo e o Health Cluster Por-
tugal;

•	 Equipamento	 pesado. O Decre-
to-Lei nº 95/95, de 9 de maio, que 
estabelece as regras a que deve obe-
decer a instalação do equipamento 
médico pesado nos estabelecimen-
tos de saúde está em plena vigên-
cia, e a sua regulamentação pela 
Resolução de Conselho de Minis-
tros nº 61/95, de 28 de junho, não 
foram atualizados e têm critérios 
totalmente desadequados e limita-
dores do investimento.

A par com o investimento em infraes-
truturas e recursos técnicos e tecnoló-
gicos, cabe também uma palavra para 
realçar a crescente valorização dos re-
cursos humanos nos hospitais priva-
dos. Tal acontece com a contratação de 
profissionais altamente qualificados, 
com o fomento da investigação clínica 
e da formação contínua dos profissio-
nais. Para mais, há que reiterar que a 
APHP e alguns dos operadores priva-
dos de per se têm manifestado a dispo-
nibilidade da hospitalização privada 
para dar um maior contributo na for-
mação médica especializada.

1.2.2 O financiamento  
do SNS

Em 2020 manteve-se a tendência de su-
borçamentação e subfinanciamento do 
SNS:

2019 2020 
(prov) 

2021 
OE

Receitas correntes 10 024  10 931  11 299  

   Taxas moderadoras 170  115  122  

   Transf. Adm. Central 9 403  10 381  10 515  

   Outras 451  435  662  

Receitas capital 36  56  216  

Total receita 10 060  10 987  11 515  

Despesas correntes 10 523  11 019  11 311  

   Pessoal 4 384  4 625  4 814  

   Aquisição de bens 1 922  2 320  2 294  

   FSE 4 133  3 932  4 118  

      Prod. vend. Farmácias 1 422  1 433  1 517  

      MCDT 1 262  1 183  1 275  

      PPP 419  327  289  

      Outros 1 030  989  1 037  

   Outras 84  142  85  

Despesas de capital 159  252  293  

Total depesa 10 682  11 271  11 604  

Saldo -621  -284  -89  

Fonte: Ministério da Saúde, Nota Explicativa OE2021, dados em M€

O investimento dos hospitais privados poderia 

ser superior e assim melhor responder às ne-

cessidades da população se houvesse o devido 

enquadramento legislativo

8 000 000

7 000 000

6 000 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0
2015 2016 2017 2018 (Po)2010 2011 2012 2013 2014

Consultas hospitalares

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

Consultas hospitalares

2015 2016 2017 2018 (Po)2010 2011 2012 2013 2014

Hospital público ou PPP

Hospital privado

Fonte: gráficos com dados INE, publicação Dia Mundial da Saúde 2020
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De notar que, no caso dos Hospitais 
EPE, os valores da contratualização não 
têm por base os reais valores da pres-
tação dado que, conforme identificou o 
Conselho de Finanças Públicas11:
“Mais	 de	 metade	 do	 valor	 da	 trans-
ferência	 prevista	 no	 Orçamento	 do	
Estado	(OE)	para	o	SNS	é	alocada	ao	
processo	de	 contratualização	 com	as	
empresas	públicas	integradas	no	SNS,	
prejudicando	 o	 sistema	 de	 planea-
mento	 financeiro.	 Os	 contratos	 não	
efetuam	 uma	 correta	 correspondên-
cia	entre	os	serviços	contratados	e	as	
necessidades	 financeiras	 consideran-
do,	por	exemplo,	perdas	previsionais	

11 CFP, “Contratualização com as Empresas Públicas Prestadoras de Cuidados de Saúde”, 2019
12 Eurostat. 18.01.2021: 3% of healthcare expenditure spent on preventive care

como	uma	fonte	de	financiamento.

Desta	forma,	a	necessidade	cíclica	de	
injeções	 financeiras	 discricionárias	
pelo	Ministério	das	Finanças	 (MF)	é	
estrutural,	 promovendo	 a	 descredi-
bilização	e	a	desresponsabilização	da	
gestão	hospitalar”.

O montante da transferência para o 
SNS em 2020 terá sido de 10.290M€. 
Este valor correspondia a cerca de 4,7% 
do PIB antes da COVID, mas em ter-
mos relativos dá um pulo quase dire-
tamente proporcional à referida quebra 
do PIB:

Current healthcare expenditure on preventive care
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Note-se que um dos efeitos colaterais do subfinanciamento do SNS é o diminuto 
investimento feito em Portugal em relação à prevenção12:

Associado ao tema do financiamento 
do SNS há também a referir o problema 
crónico dos pagamentos em atraso no 
SNS, que tem levado, inclusivamente, a 
Comissão Europeia a criticar sistemati-
camente o Governo Português. Acresce 
que haverá dívidas	não	 reconhecidas	
nas	 instituições	 do	 SNS,	 como	 no	
caso	 dos	 dispositivos	 médicos	 e	 do	
Sistema Integrado de Gestão de Inscritos 
para Cirurgia	(SIGIC).	

De facto, fruto de alterações procedi-
mentais, emanadas de entidades do 
SNS, e das insuficiências financeiras 
dos hospitais públicos (identificados 
como “hospitais de origem” para efeitos 
de SIGIC), há dezenas de milhares de 
intervenções cirúrgicas que foram efe-
tuadas e que se encontram por faturar. 
A situação varia de ARS para ARS, mas 
há situações em que episódios realiza-
dos em 2017 ainda não estão formal-
mente contabilizados.

A este propósito e ainda que mais espe-
cificado adiante, há a notar que a APHP 
tem desenvolvido contactos diversos ao 
nível do Governo e das instituições de 
Saúde no sentido de sensibilizar para 
a importância do tema das dívidas em 
atraso e, em alguns casos, mesmo do 
reconhecimento da faturação, e de sus-
citar a necessidade de encontrar uma 
solução para o tema da dívida vencida.

Relativamente às dívidas registadas, 
ao longo dos anos tem havido aquilo a 
que alguns designam como o “perfil do 
serrote”: o valor em dívida sobe siste-
maticamente até que, a tempos, há uma 
injeção de capital que amortiza o valor 
e faz baixar o nível das dívidas e reco-
meçar o ciclo:

Evolução da dívida do Serviço Nacional de Saúde

Fonte: Ministério da Saúde, Nota Explicativa OE2021
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1.2.3 Subsistemas públicos 
de Saúde e os seguros de 
saúde

Em relação às segundas coberturas de 
saúde dos portugueses registou-se um 
crescimento sustentado dos seguros de 
saúde, que já abrangem 3,1 milhões de 
portugueses, enquanto os subsistemas 
públicos perderam Beneficiários. 

Nos últimos anos tem vindo a assistir- 
-se a uma redução dos subsistemas pú-
blicos de Saúde, em contraponto com 
o que está a acontecer com os seguros 
de saúde.

De facto, já há mais de 4,5 milhões de 
portugueses com segunda cobertura 
em saúde.

Mesmo no exercício de 2020, em plena 
crise pandémica, as taxas de crescimen-
to dos seguros de saúde revelaram-se 
muito robustas e claramente acima das 
dos restantes seguros:

Gráfico comparativo da variação homólogos dos prémios 
entre janeiro e setembro de 2020,
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A ADSE teve uma alteração muito sig-
nificativa da liderança, que assumiu 
como uma das prioridades a revisão 
equilibrada do regime convencionado 
e, mais recentemente, evoluiu para a 
abertura aos colaboradores da admi-
nistração pública com contrato indi-
vidual de trabalho. No caso do IASFA, 
o protocolo de liquidação das dívidas, 
assinado a nível ministerial em outubro 
de 2019, continuou sem ter impacto 
efetivo até à data.

1.2.4 Evolução da 
hospitalização nos últimos 
50 anos

Apesar de ignorado pela maioria dos 
portugueses, 1971 é crucial para o sis-
tema português de saúde, tal como o 
conhecemos. Nesse ano foi reconhe-
cido, explicitamente, o direito à saúde 
e a consequente responsabilização do 
Estado, na sequência da lei orgânica do 
Ministério da Saúde e Assistência (De-
creto-Lei nº 413/71, 27 de setembro). 
 
O ano de 1971 marca também o ano do 
início do percurso associativo da hospi-
talização privada. A estrutura que está 
na génese da APHP é o Grémio Nacio-
nal de Casas de Saúde, constituído em 
29 de julho de 1971, e que representou a 
consagração das atividades particulares 
no setor de internamento hospitalar.
 
Este é o ano que, em Portugal, se come-
ça a realizar uma rutura, que a Europa 
já observava desde a Segunda Guerra 
Mundial: uma fratura, conceptual e or-
ganizacional, com o modelo do hospi-
tal assistencial do Séc. XIX e da primei-
ra metade do Séc. XX. 
 
Para se ter uma noção mais exata, re-
giste-se que em 1970 existiam 615 hos-
pitais em Portugal, pertencentes, na 
sua maioria, a Misericórdias. Em 1979, 
com a criação do SNS, a sua proprieda-
de foi transferida para o Estado, dando 
depois origem a hospitais distritais ou 
a centros de saúde. Em consequência, 
verificou-se uma diminuição drástica 
do número de hospitais em Portugal: 
apenas 15 anos depois, em 1985, exis-
tiam 232 hospitais, de acordo com o 
INE. Desse universo, 93 eram hospitais 
privados. 
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Até 1995 continua esse percurso e o nú-
mero de hospitais públicos recua para 
119 unidades, enquanto o universo dos 
hospitais privados perde 12 prestado-
res, registando o número mais baixo 
da sua história, com 81 unidades. Este 
é um período marcado pela associação 
do SNS a uma rede mais ampla de pres-
tadores de cuidados, do setor social e 
privado. Regista-se o aumento de nova 
construção hospitalar, a par da regio-
nalização da coordenação dos cuidados 
de saúde. 
 
Na década de 1990, e com Portugal 
já integrado na CEE, a evolução da 
hospitalização tem de ser enquadra-
da num contexto nacional de esforço 
para melhorar a saúde e os serviços de 
saúde: aumentou-se o financiamento 
do SNS; incentivou-se a expansão dos 
serviços de saúde - quer em termos de 
instalações, quer na adoção de novas 
tecnologias médicas e de informação; 
promoveu-se a melhoria do acesso a 
medicamentos; dinamizaram-se sub-
sistemas de saúde; promoveram-se 
convenções complementares entre o 
SNS e a hospitalização independente; 
e incentivou-se, em alguns cíclicos po-
líticos, a iniciativa privada no setor da 
saúde.
 

Para esta evolução também é importan-
te notar a publicação, em 1990, da Lei 
de Bases da Saúde. Aí ficou consagra-
do o Sistema de Saúde Português como 
uma estrutura que visa a efetivação do 
direito à proteção da saúde, sendo que 
a saúde passa a ser da responsabilida-
de não só do Estado, mas também de 
cada indivíduo e das iniciativas sociais 
e privadas. 
 
O Sistema de Saúde Português passa a 
ser caracterizado pela coexistência de 
três sistemas articulados: o Serviço Na-
cional de Saúde; subsistemas de saúde 
(entidades públicas com atividades de 
saúde); e todas as entidades privadas de 
saúde.
 
De 1995 a 2002, Portugal assistiu à in-
trodução de diferentes formas de gestão 
e organização, com a empresarialização 
de hospitais públicos, contexto que fa-
voreceu a comunicação, as relações e a 
cooperação com os hospitais privados, 
que contabilizavam 94 unidades em 
2002 e registavam uma dinâmica de 
investimento com reflexos nas duas dé-
cadas seguintes. 
 

A dinâmica da iniciativa privada, o au-
mento das expetativas dos portugueses, 
a relação modelada pela Lei de Bases 
da Saúde e o crescimento exponencial 
dos seguros de saúde, contribuíram, a 
partir da década de 2000, para acentuar 
a natureza mista do sistema através de 
um evidente reforço da rede hospitalar 
privada, particularmente através do 
investimento em unidades de âmbito 
generalista.
 
Em 2010 foi lançado um programa de 
PPP – Parcerias Público Privadas – que 
resultaram na gestão privada de 4 hos-
pitais do SNS (todos eles contruídos de 
raíz, sendo que 3 foram de substitui-
ção). Note-se que as diversas análises 
realizadas concluem que os objetivos 
do Estado foram todos cumpridos: 4 
novos hospitais, hospitais do SNS, en-
tregues a tempo e horas, modernos, 
licenciados, acreditados, a funcionar 
com níveis elevados de eficiência, qua-
lidade e satisfação dos utentes, com 
níveis de monitorização inéditos. Estes 
hospitais geraram uma poupança anual 
superior a 20% para o Estado, que um 
dia a história responsabilizará pelo in-
compreensível fim abrupto das PPP na 
saúde em Portugal. 
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A rede hospitalar privada passou a afir-
mar-se como uma verdadeira alternati-
va ao setor público e, progressivamen-
te, a caracterizar-se por uma assistência 
médica integral (equipas constituídas 
pelos melhores profissionais e em de-
dicação exclusiva, apoiadas por moder-
nas tecnologias), serviços de saúde de 
elevada qualidade e diferenciação (com 
condições para o tratamento de casos 
clínicos complexos e que, até há pou-
co tempo, apenas o podiam ser no se-
tor público) e cuidados de saúde numa 
perspetiva de integração/rede.
 
Tem-se assistido, por isso, à redefinição 
dos papéis dos setores público, privado 
e social. O mundo mudou muito desde 
a adoção dos princípios da solidarieda-
de e da previdência, e é, por isso, cada 
vez mais uma necessidade encontrar 
novas formas de assegurar a sustentabi-
lidade dos sistemas de saúde e proteção 
social, sem que isso signifique abalar os 
seus pilares. 

Evolução do número de hospitais privados 
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Os 119 hospitais privados existentes 
hoje em Portugal, e que representam 
mais de metade das unidades do país, 
estão a contribuir ativamente para o 
abrandamento do ritmo de crescimen-
to da despesa pública com a saúde, 
para a sustentabilidade financeira do 
sistema de saúde, que favorece a manu-
tenção de um modelo social, solidário 
e universal. Daqui decorre a relevância 
da mudança do discurso do sistema de 
saúde dos “recursos” para os “resulta-
dos”. Enfim, para o valor em Saúde.
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Esta evolução da hospitalização pri-
vada, com muito maior investimen-
to, muito maior diferenciação, muito 
maior trabalho em rede, muito mais 
tecnologia, muitos mais profissionais 
de saúde traduz-se, por fim, em muito 
mais cuidados de saúde prestados aos 
portugueses:
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Como concluiu o estudo apresentado 
por Augusto Mateus & Associados em 
2017 os principais fatores críticos de 
sucesso da hospitalização privada: “a 
orientação para a inovação, não ape-
nas nos cuidados prestados, mas tam-
bém na forma como são prestados; o 
enfoque no doente, respeitando a sua 
individualidade e a sua “soberania”; a 
tónica no valor, encarado como ganho 
ou resultado para a saúde do indivíduo; 
o comprometimento de todos os pro-
fissionais na maximização do valor por 
doente; a quantificação rigorosa dos 
resultados de cada doente e sua compa-
ração com os custos associados; a valo-
rização das tecnologias digitais.”13

Foi lançado a imagem alusiva aos 50 
anos do associativismo da hospitaliza-
ção privada em Portugal e aproveita-se 
a oportunidade para convidar todos os 
Associados a colocarem este logótipo 
nos respetivos sites, com link embe-
bido ao site da APHP (http://aphp-pt.
org/50-anos/):

1.2.5 A hospitalização 
privada na luta contra o 
COVID19

Os hospitais privados apresentaram-se, 
desde a primeira hora, como totalmen-
te disponíveis para participar na luta 
nacional contra a COVID19.

Desde uma fase preliminar os hospitais 
privados fizeram o acolhimento, tria-
gem, estabilização e encaminhamento 
de doentes suspeitos, no cumprimen-
to das regras da DGS. Numa segunda 
fase, que decorreu entre os dias 9 e 25 
de março, em cumprimento das orien-
tações da DGS, a atuação dos hospitais 
privados passou pelo adiamento de 
consultas de especialidade e de cirur-
gias não urgentes, de forma a preparar 
os recursos para a pandemia. Nesse 
período foi também efetuado o levan-
tamento e informação ao Ministério da 
Saúde dos recursos existentes, nomea-
damente em termos de camas, de cui-
dados intensivos e de número de ven-
tiladores e por apoios específicos como 
foi a dádiva e disponibilização de venti-
ladores, a reserva de camas e as sessões 
de hemodiálise, a pedido de hospitais 
do SNS.

Na sequência do estado de emergência 
determinado pelo Decreto do Presi-
dente da República n.º 14-A/2020, de 
18 de março, e tendo avançado a DGS 

13  https://ind.millenniumbcp.pt/pt/negocios/financiamento/Documents/Sector_Privado_Saude_PT.PDF
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para a fase de mitigação da pandemia 
(Norma 004, de 23 de março), a cola-
boração dos hospitais privados deveria 
intensificar-se. 

Os hospitais privados atuaram, não só 
de acordo com as regras da DGS, mas 
também de acordo com o que foi ex-
pressamente solicitado pela DGS. As-
sim, dia 17 de março de 2020, a DGS 
comunicou que, quando fosse decre-
tada a fase de mitigação, não haveria 
o conceito de hospitais de referência e 
que, desde esse momento, cada hospi-
tal trataria “os seus doentes suspeitos 
de COVID19”, desde a avaliação clíni-
ca e o teste COVID19 até ao eventual 
internamento. Nesse mesmo dia foi 
solicitado que se indicasse, com caráter 
de urgência, os hospitais privados que 
poderiam ser tidos como hospitais de 
primeira linha. 

Neste enquadramento, a partir de 26 de 
março os hospitais privados passaram 
a assegurar o diagnóstico, tratamento 
e internamento dos seus doentes diag-
nosticados com COVID19, houve cin-
co (5) unidades privadas de primeira 
linha: Hospital da Boa Nova, em Ma-
tosinhos, do grupo Trofa Saúde; CUF 
Porto; CUF Infante Santo, em Lisboa; 
Hospital da Luz, em Lisboa e o Hospital 
de São Gonçalo, de Lagos. Estavam as-
sim afetas 354 camas a doentes COVID. 
Durante duas semanas o sistema funcio-
nou sem problemas. Nestas duas sema-

nas os hospitais privados orgulham-se  
de ter contribuído de forma ativa na 
fase de mitigação da COVID19. No 
dia 8 de abril o comunicado da APHP 
dava nota que “desde o início da fase de 
mitigação da pandemia de COVID19, 
e de acordo com as regras da DGS, os 
hospitais privados portugueses atende-
ram 3.882 cidadãos com suspeita de in-
feção. À data (8 de abril de 2020), estão 
internados nos hospitais privados 129 
doentes com COVID19, nove (9) dos 
quais nos cuidados intensivos”.

O trabalho desenvolvido pelos hos-
pitais privados e o serviço prestado a 
estes milhares de cidadãos foi realiza-
do de acordo com as instruções e as 
orientações dos diversos organismos 
do Ministério da Saúde, ao seu mais 
alto nível. Face a este processo, foi com 
enorme surpresa e perplexidade que no 
dia 9 de abril de 2020 se recebeu o mo-
delo aprovado sobre o “Clausulado tipo 
para adesão ao Acordo entre as ARS e as 
entidades privadas para a prestação de 
cuidados de saúde no âmbito das medi-
das excecionais e temporárias para tra-
tamento COVID19”, que colidia com 
as orientações até então conhecidas e 
emanadas pela DGS e ACSS.

Com	este	recuo	de	9	de	abril	o	Minis-
tério	 da	 Saúde	 decidiu	 que,	 a	 partir	
daí,	 os	 hospitais	 privados	 não	 deve-
riam	ter	qualquer	intervenção	no	tra-
tamento	da	generalidade	dos	doentes	

COVID19.	Os	hospitais	privados	 fo-
ram	 remetidos	 para	 o	 atendimento	
de	 doentes	 COVID	 com	 algum	 tipo	
de	seguro	e	passaram	a	dedicar-se	às	
necessidades	dos	não	COVID.

Entre	março	e	abril	de	2020	os	hospi-
tais	privados	tiveram	forte	quebra	da	
atividade,	 não	 por	 redução	 da	 ofer-
ta,	mas	especialmente	porque,	com	o	
confinamento	obrigatório	e	a	apreen-
são	por	parte	dos	cidadãos,	a	procura	
(também	 no	 público)	 teve	 redução	
abrupta.	A	partir	de	maio	os	hospitais	
privados	 têm	 conseguido	 recuperar	
intensamente	a	atividade.

A 21 de setembro a DGS publicou o Pla-
no Outono-Inverno e, mais uma vez, se 
constatou que não estava prevista, nem 
se pretendia, qualquer intervenção que 
não a do setor público.

Só no final de outubro de 2020 e com 
a segunda vaga em plena evolução, co-
meçou a haver contactos, em primeiro 
lugar, de forma pontual, por parte de 
hospitais do SNS, sobretudo do Norte, 
e em seguida por parte das ARS no sen-
tido de solicitar o apoio dos hospitais 
privados (e do setor social).

De forma a acautelar que a colabora-
ção fosse organizada e que houvesse 
uma priorização adequada das neces-
sidades, sempre foi referido que era 
essencial o Ministério da Saúde definir 

um plano de ação e a metodologia de 
intervenção. No dia 10 de novembro o 
Ministério da Saúde definiu finalmen-
te novas orientações, nomeadamente 
para gestão centralizada por ARS.

Com a terceira vaga, a partir de dezem-
bro, pedidos de colaboração por parte 
dos hospitais do SNS tornaram-se mais 
insistentes, nomeadamente na região 
de Lisboa e Vale do Tejo. Nesta fase os 
hospitais privados deram o máximo de 
capacidade possível.

Pelas	 informações	 recolhidas,	 hou-
ve	pelo	menos	 14	hospitais	 privados	
em	apoio	direto	aos	hospitais	do	SNS,	
com	cerca	de	900	camas	contratuali-
zadas.	Em	termos	de	doentes	COVID	
estavam	a	ser	utilizadas	284	camas,	41	
das	 quais	 em	 unidades	 de	 cuidados	
intensivos.	

Note-se que este esforço acrescido dos 
hospitais privados aconteceu num con-
texto particularmente difícil e penali-
zador, não só em termos de gestão de 
recursos, mas também em termos de 
sustentabilidade financeira. Muito re-
centemente, foi a própria Organização 
Mundial de Saúde que deu conta das 
perdas que esta pandemia tem provo-
cado nos prestadores e que, em alguns 
casos, coloca em causa a sua sustenta-
bilidade:
 

Os hospitais privados estiveram totalmente 

disponíveis, desde a primeira hora, para participar 

na luta nacional contra a COVID19
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“Lower revenues for some providers 
Very few people would expect in the 
first instance that a global pandemic 
could be bad for business in the health 
sector. However, the pandemic and the 
lockdown in response has led to massive, 
practically instantaneous shifts in pat-
terns of care with many patients forgoing 
care and capacity being reserved for CO-
VID patients. This has had important 
implications for health provider finances 
and sustainability. It also has led to un-
foreseen expenses because providers had 
to reshape their premises to implement 
new distancing measures, hygiene and 
safety regulations and purchase personal 
protective equipment (PPE), in addition 
to expensive new equipment like ventila-
tors and intensive care unit (ICU) beds. 
(…) The crisis made it clear that health 
professionals and providers that are not 
paid on the basis of activity, i.e. based on 
(predominantly) capitation or a salary, 
are less vulnerable to this type of shock 
than those that are largely paid based 
on activity, i.e. through fee-for-service 
(FFS) or pay-for-performance (P4P) or 
diagnosis-related groups (DRGs). For 
those who rely on volume-based pay-
ments, the crisis has severely disrupted 
income flows.”14

14 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336291/Eurohealth-26-2-25-28-eng.pdf

1.2.6 O sistema de saúde 
em realce

Várias entidades e instituições têm 
refletido sobre o sistema de saúde e, 
mesmo quando toda a atenção mediá-
tica parecia concentrada na COVID19, 
também em 2020 houve evoluções a sa-
lientar, embora os eventos ficassem, em 
grande medida, limitados ao online.

A Convenção Nacional da Saúde (ht-
tps://cnsaude.pt) é uma entidade que 
agrega mais de 150 entidades do setor 
público, privado e social que atuam 
na área da Saúde em Portugal, entre 
as quais se contam 70 associações de 
doentes. Tem tido uma atuação consis-
tente desde 2018 e neste ano deu rele-
vo ao acompanhamento dos impactos 
da COVID19 e, muito em particular, a 
absoluta necessidade de pensar e im-
plementar um plano de recuperação da 
atividade assistencial que dê a respos-
ta adequada a todos os cidadãos, no-
meadamente aos portadores de doença 
crónica.

Já em fevereiro de 2021 houve informa-
ção que o Júri do Prémio Direitos Hu-
manos 2020, da Assembleia da Repúbli-
ca, constituído no âmbito da Comissão 
de Assuntos Constitucionais, Direitos, 
Liberdades e Garantias, deliberou por 
unanimidade atribuir o Prémio Direi-

tos Humanos 2020 a	 todos	os	profis-
sionais	de	saúde, “credores de generali-
zado reconhecimento e agradecimento, 
pela forma abnegada e incansável como 
se têm batido no tratamento e na defe-
sa da dignidade humana, e da própria 
vida, dos milhares de cidadãs e cida-
dãos atingidos pela doença pandémica 
COVID19”, a	ser	entregue	à	Conven-
ção	 Nacional	 de	 Saúde – plataforma 
permanente de diálogo que reúne cerca 
de uma centena de entidades, públicas, 
privadas e sociais, e mais de meia cen-
tena de associações representativas de 
utentes de cuidados de saúde.

Outra entidade com atuação muito re-
levante é o Conselho Estratégico Na-
cional da Saúde (CENS), órgão consul-
tivo da CIP, constituído em 2016, e que 
tem vindo a congregar a generalidade 
dos players privados da saúde como a 
APIFARMA, a ANF, a APORMED, a 
FNS e a APHP.

Ao longo de 2020, o CENS teve várias 
iniciativas, das quais destacamos des-
de logo a assinatura a 11 de novembro 
do “Compromisso/acordo entre as as-
sociações de doentes e as instituições 
privadas do setor da saúde pela retoma 
de cuidados de saúde”. Este documen-
to entre as associações representadas 
no CENS e mais de 80 Associações de 
Doentes estabelece medidas para ga-
rantir e melhorar o acesso das pessoas 
com doença aos cuidados de Saúde.

A redução significativa de atividade, 
nomeadamente a que decorreu dos 
períodos de confinamento e de forte 
limitação da mobilidade, mas também 
a que resultou do cumprimento das re-
gras e orientações da DGS e da Ordem 
dos Médicos, no sentido de adiar con-
sultas e cirurgias não urgentes, obrigou 
a esforços enormes da parte dos hospi-
tais privados para garantirem o cum-
primento dos seus compromissos. De 
realçar que, apesar de todos os cons-
trangimentos, também financeiros, que 
se colocaram em março, abril e maio, 
os hospitais privados mantiveram a sua 
oferta aos portugueses e, só em casos 
muito pontuais, houve necessidade de 
recurso a lay-off.
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O Compromisso propõe 13 medidas de 
implementação imediata, consensuali-
zadas entre as Associações de Doentes 
e as instituições privadas do setor da 
saúde, para a retoma urgente dos cui-
dados de saúde a estes cidadãos. Dessas 
medidas, destacam-se “a criação de um 
plano de recuperação específico” para o 
efetivo e urgente acesso aos Cuidados 
de Saúde Primários, “a criação de um 
Serviço de Apoio ao Doente” nas uni-
dades de saúde de maior complexida-
de e dimensão, e a garantia de acom-
panhamento do doente através de um 
“auxílio especial a todas as pessoas que 
dele necessitem, nomeadamente pes-
soas idosas” e as que “apresentem limi-
tação das funções físicas ou mentais”.

Outra das iniciativas com grande im-
pacto em que o CENS se empenhou foi 
a campanha digital “Não Espere. De-
fenda a sua Vida”15:

15 https://naoespere.pt/perguntas-e-conselhos/

No domínio da sustentabilidade do sis-
tema, cumpre também relevar o estudo 
promovido pelo Health	 Cluster	 Por-
tugal, apoiado por diversas entidades 
como a APHP e elaborado pela EY/
Parthenon e ISEG. Este “Estudo sobre 
organização e financiamento do siste-
ma de saúde em Portugal” (que pode 
ser consultado em https://hcpmeetin-
gs.com/estudo-sobre-organizacao-e-
financiamento/estudo/) conclui que 
“Portugal deve intensificar o processo 
de adaptação e de melhoria do seu sis-
tema de saúde, com vista a melhorar a 
sua qualidade, equidade, eficácia e efi-
ciência operacional e financeira, sob 
pena de colocar em risco a sua susten-
tabilidade e o nível de acesso das popu-
lações aos cuidados necessários”.

Para tal, são feitas propostas que visam: 

•	 Introdução de mecanismos de li-
berdade de escolha;

•	 Assunção estratégica do caráter 
misto do sistema de saúde portu-
guês, potenciando as vantagens 
inerentes à complementaridade e à 
articulação entre os setores públi-
co, social e privado;

•	 Segregação e clarificação das fun-
ções do Estado e dos seus organis-
mos;

•	 Descentralização e autonomia;
•	 Reforço da natureza concorrencial 

do sistema;
•	 Garantia universal de acesso;
•	 Reforço do papel e do âmbito da 

prevenção;
•	 Alargamento do papel dos cuida-

dos primários no sistema;
•	 Alargamento da Rede Nacional de 

Cuidados Continuados Integrados 
(RNCCI) e a Rede Nacional de 
Cuidados Paliativos;

•	 Strategic purchasing;
•	 Gestão da informação e dos dados 

dos pacientes;
•	 Financiamento.

Em termos institucionais, o Conselho 
Nacional de Saúde, presidido pelo Prof. 
Henrique Barros, prosseguiu em 2020 
as suas atividades, sendo de destacar 
o acompanhamento realizado sobre a 
resposta à COVID19, a iniciativa da 
“agenda de juventude para a saúde” e a 

promoção da participação pública em 
saúde.

Por seu turno e face ao contexto de CO-
VID19 que se avizinhava, a Ministra da 
Saúde criou por despacho o Conselho 
Nacional de Saúde Pública (CNSP). O 
CNSP é assumido como um dos pila-
res do Sistema de Vigilância em Saúde 
Pública, constituindo-se como o órgão 
consultivo do Governo no âmbito da 
prevenção e do controlo das doenças 
transmissíveis e, em especial, para aná-
lise e avaliação das situações graves, 
nomeadamente surtos epidémicos de 
grande escala e pandemias.

Uma novidade recente, de setembro de 
2020, é a	aprovação	da	primeira	licen-
ciatura	numa	universidade	não	públi-
ca, neste caso a Universidade Católica 
Portuguesa, com parceria com um hos-
pital privado. Portugal era, a par com 
a Grécia, o único país que restringia 
as faculdades de medicina às univer-
sidades públicas e entende-se que este 
momento histórico é mais um passo 
no sentido da liberdade de iniciativa 
e de escolha, e do maior envolvimen-
to dos hospitais privados na formação 
inicial dos médicos, para a qual estão 
capacitados e agora formalmente reco-
nhecidos. O novo curso de medicina 
tem a parceria ativa de um dos maiores 
grupos de hospitalização privada por-
tuguês, associado da APHP.
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1.2.7 Tendências
pós-COVID

A COVID19 teve o efeito de meteoro 
que invadiu a nossa atmosfera e nos 
deixou em estado de choque. De repen-
te entrámos todos em modo de emer-
gência: os serviços de saúde totalmen-
te focados na luta contra o invasor, as 
famílias recolhidas, a economia (quase) 
parada.

Relativamente à saúde, podemos desde 
já antecipar alguns dos impactos deste 
período traumático, uns de reação di-
reta ao que vivemos e outros de caráter 
mais estrutural. Este raciocínio é váli-
do para Portugal, mas também deve 
ser equacionado em termos europeus e 
mundiais.

Já antes da COVID19 havia um amplo 
debate sobre as novas tendências da 
saúde e a verdade é que estas não pa-
recem menos atuais agora. Assim, es-
tamos numa fase da história em que o 
envolvimento do cidadão/doente nun-
ca foi tão determinante e necessário e 
em que a dinâmica demográfica torna 
inevitável que demos uma atenção es-
pecial ao envelhecimento ativo. Por ou-
tro lado, a própria prestação de serviços 
também está marcada pelos avanços 
tecnológicos, pela digitalização, pela 

medicina de precisão e pelo foco no 
“value-based healthcare”. 

Junte-se agora a pandemia a todos es-
tes desafios para aquilatar da dimensão 
dos nossos trabalhos. 

Um aspeto muito importante neste do-
mínio passa por reconhecer que, em 
Portugal e no mundo, o enquadramen-
to da prestação de cuidados de saúde 
mudou de forma substancial. O novo 
normal exige procedimentos e práticas 
distintos (testes COVID19 prévios às 
cirurgias, utilização de equipamentos 
de proteção pessoal, regras de distan-
ciamento social, higienização de espa-
ços, etc.) e a capacidade dos recursos 
existentes também ficou afetada. Estas 
novas regras e as suas consequências 
aplicam-se da mesma forma aos hospi-
tais, independentemente de serem pú-
blicos, privados ou sociais. Note-se que 
o mais importante das novas regras (da 
DGS e da Ordem dos Médicos) é que o 
seu cumprimento constitui uma ques-
tão de saúde pública, essencial para a 
garantia de confiança para os cidadãos 
e para os profissionais de saúde de que 
o retomar a atividade é feito com toda a 
segurança e a melhor forma de acaute-
lar uma nova vaga de COVID19.

A situação de partida da Saúde em Por-
tugal apresentava diversas fragilidades. 
Ainda no passado dia 6 de abril, a pro-
pósito do Dia Mundial da Saúde, o INE 
titulava “Indicadores fundamentais de 
saúde apontam para melhoria nos anos 
recentes, embora alguns mantenham 
níveis inferiores aos médios da União 
Europeia (UE-28)”, notando também 
que a despesa corrente pública em saú-
de não ia além dos 6% do PIB.  

Veremos os desenvolvimentos, mas 
acredita-se que esta crise sanitária e a 
comoção social provocada levem a que 
se assuma a Saúde como uma priori-
dade. O desinvestimento público feito 
na saúde em Portugal (o valor no PIB 
cai de 8% em 2009 para 6,3% em 2018) 
teve claras implicações na oferta de 
cuidados de saúde, na prevenção, nos 
equipamentos e no acesso e também 
impactou fortemente as empresas que 
se relacionam com o SNS (atrasos nos 
pagamentos, preços administrativos, 
taxas discricionárias, etc). A sustenta-
bilidade do sistema de saúde e as ne-
cessidades dos portugueses exigem um 
aumento do investimento em Saúde em 
Portugal nos próximos anos.  

Para além de um correto financiamento 
do SNS, pilar determinante no sistema 
de saúde, a sustentabilidade e o acesso 
dos cidadãos à inovação e aos cuidados 
de saúde mais adequados deve aprovei-
tar todos os recursos existentes no se-

tor, e nomeadamente a capacidade de 
investimento e de oferta dos operado-
res privados. Uma das lições desta crise 
deveria ser que nenhuma das partes é 
dispensável quando falamos em saúde 
e exemplos como o do sistema alemão 
provam que a complementaridade en-
tre público e privado é uma riqueza de 
que não deveremos abdicar. Como al-
guém diria: “Não deve ser preciso mais 
uma crise para os cidadãos beneficia-
rem dessa realidade”. 

Por outro lado, é uma evidência para os 
cidadãos, para as autoridades e para os 
prestadores que o digital tem potencia-
lidades enormes e deve ser explorado 
em prol da saúde. Desde as teleconsul-
tas e a monitorização domiciliária até 
aos avanços determinantes em termos 
de recolha e gestão de dados (ex: regis-
tos nacionais de doenças e terapêuticas 
associadas, registo de saúde eletrónico, 
plano integrado para as doenças cróni-
cas), passando pelo desenvolvimento 
de novas aplicações para o diagnóstico 
e terapêutica. 
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Uma palavra também para a indústria. 
Há muito que se defende que Portugal 
deve aumentar as suas competências 
em termos de bens e serviços da área 
da saúde. Para tal deve acelerar a atra-
ção de Investimento Direto Estrangeiro 
(da indústria farmacêutica, dos dispo-
sitivos médicos, dos equipamentos) ao 
mesmo tempo que deveria reforçar a 
sua posição nos ensaios clínicos e no 
envolvimento dos centros de investiga-
ção portugueses. Acresce que esta crise 
trouxe à tona o melhor do empreende-
dorismo português: desde o envolvi-
mento de várias universidades e cen-
tros tecnológicos no desenvolvimento 
de ventiladores até à reconversão de 
empresas do setor têxtil, dos plásticos 
e da metalomecânica para produzirem 
fatos, máscaras, viseiras, etc.; e até de-
senvolvendo equipamentos inovadores 
como “câmaras de entubamento em 
ambiente de UCI”.    

O	papel	da	Europa	
A crise pandémica pôs também a nu 
algumas fragilidades da União Euro-
peia em termos de Saúde. Todos sabe-
mos que, pelos Tratados, a Saúde é uma 
competência dos Estados-membros, 
mas num momento que afeta a todos 
(uma crise simétrica, como se diz) é 
difícil de explicar que não haja capa-
cidade de articulação, que as pessoas 
sintam que, salvo honrosas exceções, 
não se percebe o estatuto de cidadania 
europeia e que, pior do que tudo, até 
parece ter havido uma competição para 
aquisição de EPI’s, etc.

A Presidente da Comissão Europeia (e 
agora também a presidência portugue-
sa do Conselho da UE) lançou as bases 
da União	Europeia	da	Saúde, através 
de propostas para a cooperação refor-
çada entre os Estados-membros e para 
o alargamento do mandato das agên-
cias europeias, começando pelo Centro 
Europeu de Prevenção e Controlo das 
Doenças e pela Agência Europeia do 
Medicamento.

No seu discurso na Cimeira Mundial 
da Saúde, a 25 de outubro, Ursula von 
der Leyen, presidente da Comissão 
Europeia, reiterou que «Não podemos 
esperar pelo fim da pandemia para re-
parar os danos e preparar o futuro. 
Construiremos as fundações de uma 
União Europeia da Saúde mais forte, na 
qual os 27 países trabalhem em conjunto 
para detetar, preparar e responder cole-
tivamente».

A União Europeia da Saúde visa:
•	 proteger melhor a saúde dos cida-

dãos;
•	 dotar a UE e os seus Estados-mem-

bros de melhores meios para preve-
nir e lidar com pandemias futuras;

•	 melhorar a resiliência dos sistemas 
de saúde da Europa.

Na sua proposta inicial sobre uma 
União Europeia da Saúde, a Comissão 
centrou-se em:
•	  medidas de preparação e resposta 

a situações de crise;
•	 uma estratégia farmacêutica que  

visa modernizar o quadro regu-
lamentar e apoiar a investigação e 
as tecnologias disponibilizadas aos 
doentes;

•	 um plano  europeu de luta contra 
o cancro.



44

Atividade
Desenvolvida
em 2020



APHP | Relatório e Contas | Exercício 20204746

2.1 O trabalho
em nome
da hospitalização 
privada

Como definido em termos estraté-
gicos, a atuação da APHP teve por 
base três eixos: Policy, Organização e  
Comunicação.

Policy

Organização

Comunicação

2.1.1 A APHP enquanto 
stakeholder da Saúde

A APHP é afiliada de uma série de ins-
tituições e a interação ativa em todos e 
cada um desses fóruns tem sido mutua-
mente enriquecedora:

•	 Em 2020 a APHP também integrou 
o Conselho Nacional de Saúde Pú-
blica, na sequência de despacho da 
Ministra da Saúde.

•	 Celebração de acordo entre o Cen-
tro Nacional de Cibersegurança e 
a APHP, com vista à sensibilização 
para os desafios e ameaças à segu-
rança digital dos hospitais priva-
dos.

•	 Entrevistas pela Feedback a perso-
nalidades como Dr. Paul Garassus 
(Presidente da UEHP), Prof. Pedro 
Pita Barros, Eurodeputada Sara 
Cerdas, Dra. Maria Manuela Faria 
(presidente da ADSE), Jens Werni-
ck (porta voz dos hospitais priva-
dos alemães).

•	 Visita conjunta do Presidente da 
APHP com o Secretário da Esta-
do da Internacionalização e a Pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Portimão à unidade de Alvor do 
grupo Hospital Particular do Al-
garve, associado da APHP.

•	 Assinatura de Protocolo entre o 
Conselho Estratégico Nacional da 
Saúde (CIP), ao qual a APHP per-
tence, e 70 associações de doentes, 
por forma a garantir a melhoria do 
acesso aos cuidados de saúde.

•	 Acompanhamento do Plano Na-
cional de Saúde da DGS.

•	 Adesão à Associação para o De-
senvolvimento Económico e Social 
(SEDES).

2.1.2 Participação
em eventos

•	 Participação do Presidente da 
APHP, em representação do Pre-
sidente da CIP, no debate sobre a 
liderança na administração públi-
ca, no âmbito da sessão de apre-
sentação do Programa de Capaci-
tação Avançada para a Preparação 
de Futuros Líderes: CAT – Futuros 
Líderes.

•	 Participação em sessão de esclare-
cimento promovida pela Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA) 
sobre proteção radiológica.

•	 Participação do Presidente da 
APHP, como orador, na apresenta-
ção do “Estudo sobre a Organização 
e o Financiamento do Sistema de 
Saúde em Portugal” realizado pelo 
ISEG e pela EY Parthenon para o 
Health Cluster Portugal.

•	 Participação do Presidente da 
APHP no webinar promovido pela 
Abreu Advogados sobre o futuro 
digital da saúde.

•	 Participação no Simpósio Luso-
-Alemão de dispositivos médicos 
organizado pela Câmara de Co-
mércio e Indústria Luso-Alemã.

•	 Participação no Webinar promovi-
do pela UEHP “EU funding 2021-
2027 for private hospitals and their 
federations”.

•	 Participação do Presidente da 
APHP, na qualidade de Vice-Pre-
sidente Executivo da CIP, na apre-
sentação do estudo desta confe-
deração sobre a carga fiscal em 

Em 2020 a APHP participou em todos os 

debates relevantes sobre políticas de saú-

de e reforçou relações com stakeholders
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Portugal, numa parceria entre a EY 
Portugal e a Sérvulo & Associados.

•	 Participação do Presidente da 
APHP, como orador, no evento 
“Proposta de Lei de Orçamento 
do Estado para 2021”, promovido 
pela Cidadania Social e Ordem dos 
Economistas.

•	 Presença no 50º aniversário da  
SEDES, na fundação Calouste  
Gulbenkian.

•	 Participação do Presidente da 
APHP como orador na conferência 
da Faculdade de Direito da Univer-
sidade de Coimbra sobre “o impac-
to do OE21 nas empresas”.

•	 Participação do Presidente da 
APHP como orador no Webinar 
“Saúde & Economia em tempo de 
Covid-19” promovido pelo Conse-
lho Estratégico Nacional da Saúde 
da CIP.

•	 Participação no 17.º Congresso 
Nacional de Oncologia.

•	 Participação no Congresso JN em 
Aveiro “O Centro da Resposta à 
Pandemia”.

•	 Participação no Seminário da 
Universidade de Coimbra sobre o 
apoio às empresas no OE2021.

2.1.3 Reuniões mais 
relevantes

•	 Audição com o Presidente da Re-
pública, Professor Marcelo Rebelo 
de Sousa.

•	 Reuniões do Conselho Nacional da 
Saúde.

•	 Reuniões mensais do Conselho Es-
tratégico Nacional de Saúde da CIP.

•	 Reuniões do Conselho Nacional de 
Saúde Pública.

•	 Reuniões da Convenção Nacional 
de Saúde.

•	 Reunião do Conselho Económico 
e Social.

•	 Reunião com Ministra da Moder-
nização do Estado e da Adminis-
tração Pública.

•	 Reuniões com Secretária de Estado 
Adjunta e da Saúde.

•	 Reuniões com Secretário de Estado 
Adjunto e da Saúde e com Secretá-
rio de Estado da Saúde.

•	 Reuniões com Secretário de Estado 
Adjunto e da Defesa Nacional.

•	 Reuniões com Secretário de Estado 
da Internacionalização.

•	 Reuniões com Secretária de Estado 
dos Assuntos Europeus.

•	 Reuniões com Entidade Regulado-
ra da Saúde, nomeadamente sobre 
licenciamento e convenções.

•	 Reuniões com Grupos Parlamenta-
res do PS, PSD, CDS e PCP.

•	 Reuniões com o Assessor do Se-
nhor Presidente da República para 
a Saúde.

•	 Reuniões com Diretora Geral de 
Saúde sobre COVID.

•	 Reuniões com ACSS, nomeada-
mente sobre COVID e SIGIC.

•	 Reuniões com SPMS sobre COVID 
e digitalização.

•	 Reuniões com IASFA.
•	 Reunião com o novo Conselho Di-

retivo da ADSE e com o Presidente 
do Conselho Geral e de Supervisão 
da ADSE.

•	 Reuniões com a Associação 30 de 
julho.

•	 Reuniões com Associação Portu-
guesa de Seguradores.

•	 Reuniões com o Presidente da 
União das Misericórdias.

•	 Reuniões com Provedor da Santa 
Casa da Misericórdia do Porto.

•	 Reunião com novo Conselho de 
Administração do Centro Hospita-
lar e Universitário do Algarve.

•	 Reuniões mensais do Grupo de 
Trabalho do Turismo Médico entre 
APHP, HCP e Turismo de Portugal.

•	 Reunião entre o Sindicato Inde-
pendente dos Médicos (SIM) e 
APHP.

2.1.4 Tomadas de posição 
sobre a luta contra a 
COVID19
•	 Em março, comunicados da APHP:

- Comunicado “COVID19 não 
se combate com ideologia, nem se 
faz aceção de cor ou credo”;
- Comunicado “Hospitais Pri-
vados estão incondicionalmen-
te disponíveis para participar 
no esforço nacional de comba-
te à COVID19”, em função da 
emissão da Norma 004, pela Di-
reção Geral da Saúde (DGS). 

•	 Em abril, comunicados da APHP:
- Comunicado “Hospitais Priva-
dos registam 106 doentes de inter-
nados com COVID19”;
- Comunicado “Hospitais pri-
vados têm 2.200 casos suspei-
tos e 112 doentes internados”. 

•	 Interpelação ao Ministério da Saú-
de sobre a referenciação de doentes 
COVID e a participação dos hospi-
tais privados na luta contra a pan-
demia.

•	 Interpelação ao Ministério da Saú-
de sobre a necessidade de imple-
mentar um plano extraordinário 
de retoma da atividade assistencial, 
disponibilizando-se os hospitais 
privados para colaboração nesse 
domínio.
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•	 Celebração de acordo com a Mul-
ticare, permitindo aos seus segu-
rados, que não tenham sido refe-
renciados pelo Serviço Nacional de 
Saúde, serem diretamente atendi-
dos nos hospitais privados.

•	 Em abril a Entidade Reguladora 
da Saúde foi interpelada no senti-
do de se pronunciar sobre os ter-
mos da Convenção da ACSS para 
a fase de COVID19  http://www.
acss.min-saude.pt/wp-content/
uploads/2016/10/COVID_19-_
Acordo-de-Adesao-excecional-e-
temporario.pdf.

•	 Ainda em abril a Entidade Regu-
ladora da Saúde foi interpelada no 
sentido de se pronunciar sobre a 
adequação das convenções SIGIC 
às novas regras do combate à CO-
VID19 (relativamente a EPI`s, tes-
te COVID prévio, etc.).

•	 A Entidade Reguladora da Saúde 
foi novamente interpelada em ju-
nho relativamente à aplicação das 
convenções SIGIC em contexto 
COVID19. Em setembro houve lu-
gar a uma insistência sobre o mes-
mo assunto junto da ERS.

•	 Em junho o Ministério da Saúde 
foi interpelado sobre as regras das 
convenções SIGIC em contexto de 
COVID19.

•	 Em outubro, comunicado da 
APHP:
- Comunicado “Totalmente dis-
poníveis, hospitais privados aguar-

dam proposta concreta do ministé-
rio saúde”.

•	 Em novembro, comunicado da 
APHP: 
- Comunicado “A contribuição 
de todos é fundamental para uma 
resposta que minimize os danos 
em termos de saúde”.

•	 A ERS foi interpelada no sentido 
de se pronunciar sobre os termos 
da nova versão do “Clausulado 
tipo para adesão ao Acordo en-
tre as ARS e as entidades privadas 
para a prestação de cuidados de 
saúde no âmbito das medidas ex-
cecionais e temporárias para tra-
tamento COVID19” (http://www.
acss.min-saude.pt/wp-content/
uploads/2020/11/Clausulado-Ti-
po-Convencao-Hospitais-Priva-
dos_V_Nov-2020.pdf).

•	 Em dezembro, comunicado da 
APHP:
- Comunicado “APHP e Gover-
no preparam vacinação no setor 
privado“.

2.2 A APHP e os 
seus Associados

O ano 2020 iniciou-se com o lançamen-
to do Inquérito sobre a atividade anual 
aos associados da APHP, como forma 
de contributo para o reconhecimento 

Pergunta Opção Somatório 

Em 2016 tinham sido identificados 6 objetivos para a 
APHP. Considere a sua importância de 1 a 5.

Otimizar as condições para haver mais ativi-
dade de hospitalização privada e remuneração 
adequada dos investimentos realizados.

91.3%

Promover a excelência na prestação de cuida-
dos de saúde.

91.3%

Defender regras claras de mercado. 100.0%

Ser considerada a hospitalização privada como 
parceira do SNS.

90.9%

Em 2016 foi definido que a atuação estratégica da 
APHP deveria passar por 5 polos. Classifique-os de 
acordo com a sua importância.

Policy 100.0%

Comunicação 95.6%

No que respeita ao polo “Policy” quais as atividades 
mais relevantes que devem ser desenvolvidas?

Contactos presenciais com decisores. 95.6%

Tomadas de posição por escrito (dívidas, sigic, 
adse, etc.).

95.6%

Participação no Conselho Consultivo da ERS. 91.3%

Acompanhamento de questões laborais. 91.3%

No que respeita ao polo “Notoriedade”, quais as ativi-
dades mais relevantes que devem ser desenvolvidas?

Participação em debates públicos. 91.3%

Presenças na TV. 95.6%

No que respeita a “Comunicação”, quais as atividades 
mais relevantes que devem ser desenvolvidas?

Participação em debates públicos. 100.0%

Emissão de comunicados. 100.0%

Dinamização do site. 91.3%

No que respeita a “Internacionalização”, quais as ativi-
dades mais relevantes que devem ser desenvolvidas?

Informação sobre outros sistemas de saúde. 91.3%

No que respeita a “Organização Interna”, quais as ativ-
idades mais relevantes que devem ser desenvolvidas?

Constituição de Grupos de Trabalho. 95.6%

Campanha de angariação de novos Associados. 91.3%

do setor. A auscultação aos Associados 
também permitiu recolher informação 
sobre a atuação da APHP:
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Torna-se assim evidente que os hos-
pitais privados estão motivados para 
aumentar a atividade e, para tal, é es-
sencial a defesa de regras claras de 
mercado, a aposta nas componentes 
de policy, o foco na tomada de posição 
pública sobre os temas relevantes para 
o setor e o acionamento de grupos de 
trabalho.

Em 2020 a APHP realizou as duas as-
sembleias gerais ordinárias estatuta-
riamente previstas, tendo a primeira 
sido realizada em 5 de junho, depois 
de sofrer dois adiamentos justificados 
pelo confinamento imposto pela pan-
demia por COVID19, motivo pelo qual 
acabou por acontecer por via de meios 
telemáticos e, uma vez que se tratou 
de uma assembleia geral eleitoral, com 
voto por correspondência, e a segunda 
em 22 de outubro.

Na assembleia geral de 5 de junho fo-
ram eleitos os órgãos sociais da APHP 
com 98 (noventa e oito) votos a favor e 
3 (três) votos em branco e foi discutido 
e aprovado o Relatório e Contas relati-
vo ao exercício de 2019. Note-se que a 
eleição dos órgãos sociais teve por base 
um novo documento de estratégia e go-
vernance da APHP para o triénio 2020-
2023.

Da Ordem de Trabalhos desta assem-
bleia geral constou ainda a aprovação 
do Regulamento das Secções previsto 
no nº 1 do artigo 37º dos Estatutos da 
APHP, bem como a deliberação relativa 
à exoneração de associados, nos termos 
conjugados da alínea j) do artigo 27º e 
do artigo 16º, ambos dos Estatutos da 
APHP, decorrente da violação reiterada 
dos deveres dos associados, bem como, 
inevitavelmente, a análise da situação 
decorrente do COVID19.

Na assembleia geral de 22 de outubro 
foi aprovado o Plano de Atividades e 
do Orçamento para 2021, bem como 
dadas as orientações gerais a seguir em 
matéria de regulamentação coletiva de 
trabalho, reconhecendo-se a impossi-
bilidade de olhar para os anos 2020 e 
2021 sem ter em conta a pandemia de 
COVID19, dado o impacto tremendo 
que esta situação gerou em toda a ativi-
dade assistencial.

Em termos mais formais e deliberati-
vos, as Assembleias Gerais constituí-
ram os principais momentos, mas em 
2020 houve muitos outros momentos 
de relação entre a APHP e os Associa-
dos. Para além de algumas visitas rea-
lizadas, também há que ficar registado 
que, no	 que	 respeita	 à	 comunicação	
direta	entre	a	APHP	e	os	Associados	
durante	o	 ano	2020,	 foram	enviados	
132	e-mails	de	informação.	

Por si só, o acesso a informação rele-
vante é um fator crítico de sucesso para 
um bom desempenho, das instituições 
e da sociedade em geral. Nos tempos 
conturbados que vivemos, a necessida-
de de ter informação atualizada e preci-
sa é determinante para se poder decidir 
em concordância com a mesma. 

Nesse sentido, ao longo do ano de 2020, 
a APHP solicitou, por diversas vezes 
(6), um conjunto de informação aos 
seus associados, garantindo que as po-
sições assumidas pela associação eram 
sustentadas e fundamentadas, tendo 
em conta o papel que a hospitalização 
privada desempenha no sistema de 
saúde português. Exemplo disso foi:
•	 Inquérito com o intuito de identi-

ficar as preocupações e perspetivas 
dos Associados, por forma a defi-
nir corretamente as prioridades es-
tratégicas a assumir pela Associa-
ção (janeiro de 2020);

•	 Inquérito sobre a capacidade ins-
talada e atividade desenvolvida 
pelos Associados, relevando assim 
a efetiva dimensão e dinâmica da 
hospitalização privada em Portugal 
(Maio de 2020);

•	 Inquérito sobre dados da evolução 
da atividade em termos de cirur-
gias, consultas de especialidade e 
episódios de urgência (agosto de 
2020);

•	 Inquérito sobre o número de par-
tos ocorridos em unidades priva-
das durante março-agosto (setem-
bro de 2020).

Uma outra matéria em que a APHP 
teve intervenção em 2020 foi a dos di-
reitos de autor, tendo subscrito com a  
GEDIPE - Associação para a Gestão de 
Direitos de Autor, Produtores e Edito-
res, e a GDA (Cooperativa de Gestão 
dos Direitos dos Artistas, Intérpretes 
Executantes, CRL) um Protocolo tri-
partido destinado a estabelecer as re-
gras relativas ao pagamento de direitos 
conexos e comunicação pública de vi-
deogramas.

Através deste acordo, aquelas associa-
ções acordaram um desconto de 17,5% 
para associados da APHP e tendo como 
base de incidência o número de apare-
lhos de televisão existentes nos quartos 
e/ou enfermarias das unidades privadas 
de saúde associadas da APHP, median-
te comunicação anual da taxa efetiva 
de ocupação ocorrida no ano anterior, 
excluindo os espaços comuns existentes 
nas unidades privadas de saúde.

No ano de 2020 foram admitidos como 
Associados da APHP as seguintes uni-
dades privadas de saúde:
•	 Clínica São João de Deus (CTD) – 

Centro de Tratamento de Doentes, 
Lda;

•	 Hospital Casa de Saúde São Ma-
teus, SA;

•	 Clínica Médica Arrifana de Sousa;
•	 Hospital Nossa Senhora da Arrábi-

da, SA;
•	 MALO Clinic;
•	 Sociedade Clínica Hospitalar.

Em 2020 a APHP contou com 6 novos associados e 

um reforço da interação com os hospitais privados
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2.3 Contratação 
coletiva

Em 2020 a APHP voltou a atualizar as 
cláusulas de expressão financeira dos 
contratos coletivos celebrados com a 
FESAHT - Federação dos Sindicatos 
da Agricultura, Alimentação, Bebidas, 
Hotelaria e Turismo de Portugal e ou-
tro, e com o SEP - Sindicato dos Enfer-
meiros Portugueses.

As referidas alterações foram publi-
cadas, respetivamente, no Boletim do 
Trabalho e Emprego (BTE) nº 11, de 22 
de março de 2020, e no BTE nº 40, de 
29 de outubro de 2020.

De referir ainda que as alterações intro-
duzidas ao Contrato Coletivo de Traba-
lho (CCT) celebrado com a FESHAT já 
foram objeto de extensão, pela Portaria 
nº 110/2020, de 6 de maio, publicada 
no Diário da República nº 88, 1ª Série, 
da mesma data, enquanto que a exten-
são das alterações introduzidas ao CCT 
celebrado com o SEP já foi requerida à 
Senhora Ministra do Trabalho, Solida-
riedade e Segurança Social, mas ainda 
aguarda publicação.

Ainda nesta sede, e no que ao ano 2020 
diz respeito, a APHP prosseguiu com 
o processo de conciliação com o CESP 
– Sindicato dos Trabalhadores do Co-
mércio, Escritórios e Serviços de Portu-
gal, em curso na DGERT, na sequência 
da denúncia a que procedeu, em 26 de 
julho de 2019, do CCT publicado no 
BTE nº 43, 1ª Série, de 22 de novem-
bro de 2000, com as alterações que lhe 
foram introduzidas pelo BTE nº 44, 1ª 
Série, de 29 de novembro de 2001, ten-
do aquela conciliação sido encerrada, 
sem acordo, a 16 de novembro de 2020.

Em virtude da mediação requerida 
pelo CESP a 18 de novembro de 2020, 
foi apresentada uma proposta de me-
diação já no corrente ano, a qual foi 
recusada pela APHP, aguardando-se os 
ulteriores trâmites legais.

Foi também em 2020 que a APHP, em 
resposta a uma solicitação do SIM – 
Sindicato Independente dos Médicos, 
iniciou negociações tendentes à cele-
bração de um CCT, as quais, em virtu-
de da pandemia por COVID19, foram 
suspensas sine die.

Também no âmbito da contratação co-
letiva, a APHP esteve envolvida numa 
ação em que um conjunto de trabalha-
dores de uma entidade então Associada 
propôs uma ação declarativa, na qual 
peticionaram que lhes fosse reconheci-
da a categoria de “auxiliar de ação mé-
dica especialista”, desde o início de maio 
de 2010, e que lhes fossem pagas as res-
petivas quantias, devidas a esse título, 
no valor final global de 105.385,00 €.

Em sede de contestação, o hospital em 
causa deduziu o incidente de interven-
ção passiva acessória da APHP, com 
base num alegado direito de regresso 
sobre esta. A APHP apresentou contes-
tação na qual impugnou todas e cada 
uma das alegações. Na sequência de 
contactos estabelecidos entre a APHP 
e o mandatário dos autores, foi possível 
chegar a um acordo de transação, re-
conhecendo-se que a APHP nada teria 
que pagar, a qualquer título.

2.4 Comunicação

Num ano, tudo mudou de forma verti-
ginosa e avassaladora, também no do-
mínio da comunicação. O motivo? Um 
vírus imprevisto, invisível e insidioso, 
que tanto nos alimenta em termos de 
informação como também nos destrói 
com maior intensidade. Nunca uma 
crise, como a da COVID19, deu tantos 
títulos e manchetes para a história.

Por todo o mundo, estudos académicos 
revelam que, desde fevereiro de 2020, o 
contexto pandémico determinou a tira-
nia da COVID nos espaços noticiosos 
(no período objeto deste relatório, a re-
vista de imprensa diária da APHP, por 
exemplo, triplicou, em média, o nú-
mero de artigos referenciados quando 
comparado com o período homólogo 
anterior) e acentuou a representação/
referenciação de personalidades políti-
cas nas capas dos jornais e nas notícias 
da televisão – o que demonstra um alto 
grau de politização da crise. 

A imagem e a reputação da hospitalização 

privada exigiram atuação pró-ativa e reforço 

da comunicação interna e externa
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Comunicação	externa
Portugal não foge à regra, com dois 
momentos claramente assinaláveis e 
sentidos pela hospitalização privada: 
na primeira vaga, o braço de ferro so-
bre a colaboração/disponibilidade/des-
mobilização dos hospitais privados; e 
na transição da segunda para a terceira 
vaga, a colaboração/ameaça de requisi-
ção dos hospitais privados – uma reali-
dade que o primeiro-ministro António 
Costa confirmou, na primeira semana 
de fevereiro de 2021, aos microfones 
da TSF, após visita a um associado da 
APHP: «Uma coisa é a agitação do de-
bate político e outra coisa é a realidade. 
Os hospitais privados (...) têm estado 
mobilizados sempre que necessário para 
responder a esta situação de pandemia». 

Por outro lado, o novo normal moti-
vou também a mediatização de novos 
protagonistas, induzida por uma coo-
peração renovada e uma maior comu-
nicação entre os media, especialistas 
em saúde, académicos (matemáticos e 
cientistas comportamentais, por exem-
plo) e decisores políticos, que se reve-
lam essenciais para melhorar a qualida-
de das notícias sobre saúde. 

Se alguma vantagem pode ser aduzi-
da deste tirano contexto pandémico, a 
democratização da temática da saúde 
(e, logo, a maior literacia em saúde) é 
seguramente uma delas. Hoje, tudo é 
saúde! E até a desinformação, o boato 
e a conspiração se alimentam do setor, 
como percecionado, em 10 longos me-
ses de 2020, pela hospitalização priva-
da, amiúde vítima da opinião publica-
da e/ou partilhada de forma viral – que 
nos mantêm a todos, APHP e associa-
dos, em estado de alerta permanente, 
quer para antecipar eventuais abusos e 
distorções, quer para intervir, desmen-
tir e repor a verdade dos factos. 

MÁXIMA SEGURANÇA

À sua chegada, tomamos todas as
                    medidas recomendadas pelas
                         autoridades de saúde, 
                           nomeadamente pela DGS, 
                         para garantir a sua proteção 
                       (máscara, gel hidroalcoólico, 
                  medição de temperatura).
As nossas instalações e equipamentos
também são objeto das mais
      rigorosas medidas de
            higiene e desinfeção. 

DISTANCIAMENTO

      Implementamos circuitos de
                              atendimento específicos
                                   para minimizar o risco de
                                     contaminação por
                                    COVID-19 e criamos
                                  condições que permitem
                             respeitar o distanciamento
social: entradas e horários
escalonados para consultas e
internamentos, adaptação das
salas de espera, entre outras.

O MELHOR ACOLHIMENTO

           Garantimos um acolhimento
        personalizado, baseado numa decisão
                     médica multidisciplinar.
                        Trabalhamos para garantir o seu
                           percurso de saúde, com
                          profissionais formados e
                        treinados em medidas
                    preventivas e riscos hospitalares. 
Privilegiamos o atendimento em
  ambulatório, visando a redução do
        tempo de internamento.

DECISÃO INFORMADA

Comprometemo-nos a
                    disponibilizar-lhe, de forma
                       clara e concisa, informação
                         sobre os cuidados de
                        saúde prestados, em
                       respeito absoluto pelos
                    seus direitos.

SEMPRE PERTO DE SI

Asseguramos uma
               monitorização e um
                  acompanhamento
                   individualizado do seu
                   estado de saúde, em
                  articulação com o seu
              médico assistente, através
de ferramentas digitais.

SERVIÇO DE CONFIANÇA

Cuidar de si, com toda
                     disponibilidade e a
                            maior tranquilidade,
                             é o compromisso dos
                              hospitais privados
                              portugueses e dos
                         seus profissionais.

CARTA DE COMPROMISSO

W W W. A P H P - P T.O RG
Av. Luís Bívar, 36 – 1º Esq. • 1050-145 Lisboa – Portugal

No contexto da pandemia do coronavírus, os hospitais privados 
comprometem-se a tomar todas as medidas necessárias para cuidar de 
si de forma segura. AQUI é atendido num estabelecimento licenciado 
pela ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE - garantia de qualidade e 

segurança nos cuidados de saúde prestados.

1. 2.

3. 4.

5.
6.

Nunca como até aqui as organizações, 
em especial as do setor da Saúde, tive-
ram de enfrentar uma situação similar. 
O momento impõe à comunicação a 
gestão de diferentes protocolos em tem-
po real, antecipando os cenários pos-
síveis que poderiam ocorrer e respon-
dendo a todas as partes envolvidas, com 
mensagens de compromisso, confiança 
e empatia. A “Carta Compromisso” que 
subscrevemos no final do período de 
confinamento de 2020 procurou auxi-
liar a hospitalização privada portuguesa 
a responder, a uma só voz, aos anseios 
de segurança dos portugueses.
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Era o momento de informar com cla-
reza, transmitir valores, ter consciência 
social e de humanizar a mensagem.

Se há lição a retirar do contexto pandé-
mico de 2020 é que a imagem e a repu-
tação do setor da hospitalização privada 
não se compadecem com a mera reação 
mediática.

Antecipar debilidades e divulgar uma 
possível resposta antes que um poten-
cial crítico apontasse o dedo revelou-se 
estratégico para controlar o impacto de 
algumas tentativas de depreciação. 

Agilidade e pro-atividade nas ações e 
responsabilidade e transparência na 
informação são atributos essenciais de 
uma organização na gestão de qualquer 
crise.

Mesmo em contexto de crise, regista-
ram-se muitas e diversificadas oportu-
nidades de comunicação mediática, das 
quais registamos abaixo uma síntese das 
concretizadas:
•	 Colaboração/requisição/vacinação 

- COVID19 - 632
•	 Seguros COVID19 - 42
•	 Hospitalização privada/serviços e 

custos em tempo de pandemia - 
116

•	 Turismo médico - 6
•	 EU/UEHP/Prémios Europeus/

Business Europe - 19
•	 Presença no Conselho Nacional de 

Saúde Pública - 5
•	 Testemunhos/artigos de opinião - 

15
•	 ADSE/SIGIC/Subsistemas/Dívidas 

- 77
•	 Relação/acordos com sindicatos - 8
•	 Desenvolvimento da rede de 

hospitalização privada - 14
•	 Eleições APHP - 9

Total:	943	artigos	/presenças	com	refe-
rência	à	APHP
•	 Imprensa (papel e digital) - 766
•	 TV - 115
•	 Rádio - 67

A estratégia	nas	redes	sociais, por ou-
tro lado, não mudou: a partilha de men-
sagens estratégicas para o setor, tendo 
em vista potenciar a reputação da APHP, 
da hospitalização privada portuguesa 
e municiar opinion e decision-makers. 
O novo normal impôs, contudo, novos 
conteúdos e, por isso, aproveitamos este 
canal para destacar todas as ações que 
temos implementado e defendido neste 
contexto. O resultado é, para já, positivo, 
já que duplicamos, no último ano, os se-
guidores no Facebook e no LinkedIn. Há 
ainda muito, porém, a conquistar nestes 
domínios, que poderão ser otimizados 
com investimento em campanhas de 
promoção das páginas e/ou de mensa-
gens estratégicas para todo o setor.  

Tal como acontece nas relações entre 
pessoas, o envolvimento dos cidadãos 

para as causas da hospitalização privada 
é a melhor estratégia para gerar proces-
sos de adesão e de futuras decisões de 
opção pelos serviços nos hospitais pri-
vados. A nossa abordagem da maioria 
dos temas é sempre na perspetiva do 
interesse do cidadão. 

O sítio	 da	 APHP	 continuou a ser o 
principal “rosto” digital da Associação, 
que procuramos ter sempre up to date, 
quer do ponto de vista técnico, quer in-
formativo, para que qualquer um que 
pretenda uma informação consistente, 
esclarecedora e verídica a possa consul-
tar de forma fácil, evitando a tentação 
de outras páginas apenas interessadas 
na desinformação. É esse o principal 
propósito de rubricas como o “Observa-
tório” ou das sub-rubricas da “Ativida-
de”, onde estão reportadas as principais 
iniciativas e dinâmicas da APHP. 

A criação, nesta última rubrica, da 
sub-rubrica “50 anos” reflete também 
o trabalho realizado nos últimos me-
ses do ano para definir um plano e um 
conjunto de iniciativas que permitam, 
em 2021, celebrar os 50 anos da APHP 
– que inclusive tivemos oportunidade 
de sinalizar com um anúncio na edição 
de relançamento, em formato impresso, 
do Diário de Notícias, a 29 de dezembro 
último.

Associação Portuguesa de Hospitalização Privada
Av. Luís Bívar, 36 – 1° Esq. 1050-145 Lisboa

Tel.: 213 538 415 | geral@aphp-pt.org
www.aphp-pt.org 

Após 50 anos e 119 hospitais privados, que 
são hoje parceiros de referência na saúde dos 
portugueses, em todo o território nacional, nunca 
fez tanto sentido a missão da APHP: contribuir 
para a definição de políticas públicas de saúde 
focadas no cidadão, que beneficiem a saúde de 
várias gerações, que favoreçam os cuidados de 
saúde com base em valor, defendam a pluralidade 
de prestação, a cobertura universal e a liberdade 
de escolha. 

50 ANOS
AO SEU LADO,
POR UM SISTEMA
DE SAÚDE
INTEGRADO
E DE VALOR

Durante o próximo ano, realizar-se-ão 50 iniciativas 
da APHP para assinalar 50 anos do associativismo da 
hospitalização privada portuguesa e contribuir para  
uma Saúde mais integrada e acessível aos portugueses.
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Comunicação	interna
Em ano de pandemia, mais do que 
medidas emergenciais, procuramos 
otimizar os canais de comunicação já 
existentes com	 os	 nossos	Associados. 
Demos feedback e procuramos obter 
feedback. Promovemos inquéritos. In-
tensificámos as notas e os e-mails de 
esclarecimento. Partilhámos comunica-
ções das entidades oficiais e de parcei-
ros sociais. Procurámos ouvir e sentir 
os anseios, necessidades e disponibili-
dades de cada um. Compilámos diaria-
mente as principais notícias do setor da 
Saúde. E o mais relevante da dinâmica 
da APHP, para uma decisão informada 
de todos, publicámos, mensalmente, na 
nossa FEEDBACK. Das edições de 2020 
destacamos a criação do Dossier “União 
Europeia da Saúde”, porque acredita-
mos que o paralelismo com a Europa 
ajuda a construir o caminho para uma 
saúde integrada e de valor em Portugal; 
bem como a entrevista exclusiva à pre-
sidente da ADSE, pelo simbolismo que 
encerra e por poder representar uma 
nova era nas relações da hospitalização 
privada com este relevante financiador. 
Podemos e devemos divulgar e promo-
ver mais iniciativas e conquistas dos as-
sociados, se connosco tiverem a amabi-
lidade de as partilhar. 

2.5 Atuação no 
âmbito das relações 
internacionais

Na sequência de uma ideia lançada 
em 2019, em janeiro de 2020 a APHP 
viu formalmente aprovada pela União	
Europeia	 da	 Hospitalização	 Privada 
(UEHP) a promoção dos European Pri-
vate Hospital Awards, com organização 
de uma Gala para a entrega dos pré-
mios europeus dos hospitais privados a 
ter lugar em	Lisboa	no	dia	25	de	junho	
de	2020. Seria a primeira edição de um 
evento que pretende galardoar anual-
mente os hospitais privados europeus 
que mais se distinguem.

Em colaboração com a UEHP, foram 
definidos os membros do júri e a iden-
tidade visual do evento.

A APHP conseguiu ainda o apoio	da	
consultora	 Ernst&Young	 Global, 
como	parceiro	oficial	dos Prémios Eu-
ropeus da Hospitalização Privada, no 
desenvolvimento do regulamento do 
concurso, das fichas de candidaturas e 
dos critérios de avaliação referentes às 
várias categorias:
•	 Best Prevention Initiative; 
•	 Best Patient Focused Initiative; 
•	 Green Hospitals;
•	 Best Clinical Innovation Initiative;
•	 Most Advanced Hospital in VBHC;
•	 Workplace Excellence; 
•	 News Coverage of the Year.

Devido às restrições impostas pela pan-
demia da Covid19, não foi possível rea-
lizar o evento, mas é intenção da UEHP 
e da APHP retomarem a iniciativa logo 
que as condições o permitam.

A APHP participou em vários	encon-
tros	da	UEHP, nomeadamente:
•	 Participação na Assembleia	Geral	

da	União	Europeia	da	Hospitali-
zação	 Privada	 (UEHP), nos dias 
30 e 31 de janeiro, em Zurique;

•	 Reunião da Direção da UEHP, a 
6 de fevereiro de 2020, na sede da 
Federação Francesa dos Hospitais 
Privados (FHP) em Paris, durante 
o qual foi discutida a estratégia fu-
tura da UEHP.

 
A partir de março de 2020, tendo em 
conta as condicionantes impostas pela 
pandemia, as reuniões internacionais 
passaram a decorrer por videoconfe-
rência:
•	 Reunião da Direção da UEHP – 18 

de março de 2020;
•	 Reunião da Direção da UEHP – 1 

de abril de 2020;
•	 Reunião da Direção da UEHP – 15 

de abril de 2020;
•	 Reunião da Direção da UEHP – 29 

de abril de 2020;
•	 Reunião do Conselho da UEHP – 

25-26 de junho de 2020;
•	 Reunião de Direção da UEHP – 1 

de setembro de 2020;
•	 Reunião do Conselho da UEHP – 

1-2 de outubro de 2020;
•	 Reunião de Direção da UEHP – 9 

de dezembro de 2020.

A crise causada pela pandemia da CO-
VID19, a sua evolução nos diferentes 
Estados-membros e as medidas adota-
das pela União Europeia foram os prin-
cipais temas debatidos.

A APHP participou ainda em	 vários	
projetos	no	âmbito	da	UEHP:
•	 Workshop	 in	 Risk	 Management 

- Concrete Case Studies and Future 
Trends – 22 de janeiro de 2020 em 
Bruxelas.

•	 O	 Dia	 Internacional	 da	 Mulher 
(International Women´s Day - 
IWD), celebrado anualmente, no 
dia 8 de março - A UEHP assina-
lou o dia com uma publicação, a 
nível europeu, destacando mulhe-
res com cargos de direção na Hos-
pitalização Privada. Foram ainda 
entrevistadas mulheres que assu-
miam a função de ministra da saú-
de nos diversos Estados-membros. 
Com o apoio da APHP, foi possível 
participar com fotos de mulheres 
da hospitalização privada portu-
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guesa e entrevistar a Ministra da 
Saúde, Dra. Marta Temido.

•	 Webinar	 UEHP - EU funding 
2021-2027 for private hospitals 
and their federations, a 28 de se-
tembro de 2020, que teve por ob-
jetivo oferecer uma visão clara das 
oportunidades futuras relaciona-
das com Fundos Estruturais e Fun-
dos geridos pela Comissão Euro-
peia.

•	 Participação	 da	 APHP	 num	 es-
tudo	 conjunto	 lançado	 pela	 In-
ternational	 Hospital	 Federation	
(IHF)	 e	 a	 Organização	 Mundial	
da	 Saúde	 (OMS) sobre o finan-
ciamento dos hospitais durante a 
pandemia. O objetivo é incluir no 
estudo a perspectiva dos hospitais 
privados.

•	 Participação num concurso	lança-
do	pela	Comissão	Europeia para 
os hospitais privados poderem re-
ceber	gratuitamente	robôs	de	de-
sinfeção. A aguardar resposta.  

•	 A	2ª	edição	do	Factbook	da	Hos-
pitalização	Privada	Europeia (em 
fase de finalização).

•	 Elaboração de um	relatório	sobre	
o	 tratamento	 do	 Cancro	 na	 Eu-
ropa	e	o	papel	da	Hospitalização	
Privada (em fase de elaboração).

Presença da APHP em várias Newslet-
ters da UEHP:
Newsletter	de	janeiro:
•	 Assinatura a 18 de dezembro de 

um protocolo de cooperação en-
tre a Associação Portuguesa de 
Hospitalização Privada (APHP), o 
Health Cluster Portugal (HCP) e as 
agências públicas Turismo de Por-
tugal, e Agência para o Investimen-
to e Comércio Externo de Portugal 
(AICEP) para a promoção interna-
cional da oferta portuguesa de Tu-
rismo Médico. 

•	 APHP critica relatório sobre a Saú-
de na União Europeia.

Newsletter	de	março:	
•	 Ponto de situação da COVID19 em 

Portugal.
•	 Entrevista à Ministra da Saúde, 

Dra. Marta Temido.
	Newsletter	de	abril:
•	 Artigo do Presidente da APHP: 

Como irá evoluir a Saúde após  
Covid.

•	 Artigo sobre as estatísticas do INE 
que demonstram que o setor hos-
pitalar privado é uma componente 
cada vez mais relevante do Sistema 
de Saúde.

Newsletter	de	maio:
•	 Artigo sobre a retoma da atividade 

após o confinamento.
Newsletter	de	junho:
•	 Artigo sobre a nomeação de Óscar 

Gaspar a Vice-presidente da Busi-
ness Europe.

Newsletter	de	setembro:	
•	 Com o apoio da APHP, entrevista 

ao Dr. Eduardo Amaro, Presiden-
te da ANAHP, sobre a situação  
COVID no Brasil.

•	 Artigo do Presidente da APHP so-
bre a recuperação da atividade.

Newsletter	de	outubro
•	 Divulgação da campanha do Con-

selho da Saúde da CIP - “Não Espe-
re. Defenda a sua Vida”.

Newsletter	de	novembro
•	 Divulgação do protocolo assinado 

a 11 de novembro entre institui-
ções privadas da saúde e 70 asso-
ciações de doentes para melhorar 
o acesso aos cuidados de saúde em 
Portugal.

Foi ainda dada continuidade aos com-
promissos assumidos pela UEHP, prin-
cipalmente no que diz respeito ao re-
forço da sua presença e notoriedade ao 
nível europeu, com a sua participação 
em importantes grupos de trabalho e 
organizações europeias: 
Iniciativas conjuntas:
com	EFPIA:	 
•	 Smart spending in healthcare
•	 Value Based Health Care
•	 Improving time to patient access
com	COCIR:	
•	 Cybersecurity in Health
com	EAASM	(European	Alliance	 for	
Access	to	Safe	Medicines):
•	 Patient safety and the implemen-

tation of the Falsified Medicines 
Directive in the hospital environ-
ment.

•	 Membro	fundador	da	EU	Health	
Coalition que junta 39 organiza-
ções europeias (desde 2018).

•	 Membro	do	Comité	Executivo	de	
Health	First	Europe	(HFE).

•	 Membro	 do	 Ehealth	 Stakeholder	
Group	 da	 Comissão	 Europeia 
(desde 2012).
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2.6 Funcionamento 
interno, grupos 
de trabalho e 
assessorias

A APHP contou em 2020 com quatro 
recursos humanos a tempo inteiro - 3 
em contrato sem termo, um a contrato 
com termo certo – o que significa es-
tabilização do seu quadro de pessoal. 
As funções no âmbito da comunicação 
e das relações internacionais são asse-
guradas por dois colaboradores por via 
de contrato de avença, bem como, mais 
recentemente, por uma empresa de co-
municação.

Para além dos colaboradores adstritos, 
a APHP desenvolve também a sua ati-
vidade com recurso à criação de grupos 
de trabalho, os quais integram também 
técnicos dos seus associados, dos quais 
se destacam:
a) Grupo de trabalho da contratação 

coletiva;
b) Grupo de trabalho do RGPD;
c) Grupos de trabalho APHP/APS 

(Associação Portuguesa de Segura-
dores).

Durante o ano 2020 a APHP prosse-
guiu com as reuniões com a APS ten-
dentes à elaboração de uma minuta de 
adenda aos contratos celebrados com 
as seguradoras que assegurasse o pleno 
cumprimento das regras do RGPD.

Registe-se que não foi possível chegar 
a um entendimento comum sobre a 
questão de quem determina os meios 
e as finalidades do tratamento de da-
dos (Responsável de Tratamento/Sub-
contratante), sendo entendimento da 
APHP que o prestador de cuidados não 
é uma entidade subcontratante.

Não obstante esta diferente interpreta-
ção, as reuniões do grupo de trabalho 
da APHP prosseguiram, com o propó-
sito de fazer uma análise das informa-
ções passíveis de ser enviadas às segu-
radoras em cumprimento do RGPD.

No tocante à cibersegurança, a APHP 
reuniu com o Centro Nacional de Ci-
bersegurança (CNCS), na sequência da 
publicação da Lei nº 46/2018, de 13 de 
agosto (aprova o Regime Jurídico da 
Segurança no Ciberespaço), que, con-
tudo, para além de uma vacatio legis de 
6 meses, ainda não foi regulamentada, 
sendo por isso ainda inexequível.

A APHP foi também a organização 
que, no âmbito do setor da hospitaliza-
ção privada, serviu de veículo de comu-
nicação entre o CNCS e os operadores 
privados, o que se materializou no en-
vio de diversos comunicados e pedidos 
de informação aos seus associados.

Desde que, a 18 de março de 2020, foi 
decretado pelo Presente da Repúbli-
ca o primeiro Estado de Emergência 
decorrente da COVID19, o Governo 
tem estabelecido medidas excecionais 
e temporárias a implementar durante 
esses períodos, de entre elas a obriga-
toriedade do teletrabalho sempre que 
a natureza das funções a desenvolver o 
torne possível.

Em cumprimento destas regras, todos 
os colaboradores da APHP entraram 
em teletrabalho, deslocando-se à sede 
apenas quando estritamente essencial, 
bem como realizando reuniões pre-
senciais quando a utilização dos meios 
telemáticos se revelou inconveniente 
para os objetivos a atingir.

Tendo cumprido o confinamento obri-
gatório em teletrabalho, os colaborado-
res da APHP mantiveram toda a ativi-
dade da associação, desempenhando 
com sucesso todas as tarefas necessá-
rias ao cabal cumprimento das atribui-
ções da APHP, bem como mantendo a 
regularidade quinzenal das reuniões de 
Direção.

A assessoria jurídica da APHP é reali-
zada por escritórios de advogados ex-
ternos, sendo de referir como questões 
principais em 2020:
1. Por Despacho-saneador/despacho-

sentença proferido a 22 de maio e 
notificado por via do SITAF a 25 
de maio, o Tribunal julgou proce-
dente a exceção dilatória relativa à 
falta do pressuposto processual da 
operatividade imediata das normas 
impugnadas e absolveu a ADSE da 
instância;

2. Processo contraordenacional re-
gistado sob o número PRC/2019/2 
instaurado pela Administração da 
Autoridade da Concorrência em 14 
de março de 2019, ao abrigo da alí-
nea a) do número 1 do artigo 9º da 
Lei 19/2012, de 8 de maio. 

Também com assessoria externa, hou-
ve alguns desenvolvimentos em relação 
ao projeto	 cartão. No seguimento da 
evolução do projeto que teve início em 
2018, após os esclarecimentos rema-
nescentes e apresentação da proposta 
final por parte das entidades bancárias 
envolvidas sob a forma de uma análi-
se comparativa, que foi amplamente 
discutida pela direção da APHP, foi 
selecionado o parceiro bancário com o 
qual seria para prosseguir a execução 
do projeto.



APHP | Relatório e Contas | Exercício 20206766

Foram encetadas as diligências prepa-
ratórias com vista a iniciar os trabalhos 
de operacionalização da parceria, no-
meadamente o fecho das condições de 
oferta, negociação final entre APHP e o 
parceiro bancário, para conclusão dos 
protocolos a celebrar entre as partes.

Neste momento, as partes encontram-se  
em reuniões técnicas sobre os requi-
sitos e os equipamentos específicos 
(TPA) a utilizar no âmbito desta par-
ceria, no sentido de serem avaliados 
eventuais impactos para os associados. 
Assim que concluída esta fase, espera 
iniciar-se a implementação propria-
mente dita, nomeadamente com a fase 
de desenvolvimento e testes relativos 
à parametrização de TPA acquiring e 
configuração de cartão em sistema, tes-
tes de qualidade e testes de produção, 
disponibilização dos formulários de 
adesão, instalação dos TPA’s e forma-
ção do staff das associadas, etc. 

Por fim, merece relevo o trabalho de-
senvolvido sobre o tema do Turismo	
Médico.  Após o dia 19 de dezembro de 
2019, data da assinatura do Protocolo 
que teve como objeto a promoção ex-
terna da oferta portuguesa de Turismo 
Médico, 2020 seria o ano de apostar ati-
vamente na dinamização deste projeto 
nacional, contudo, com a pandemia a 
aparecer em Portugal no ínicio de mar-
ço, afetando de uma forma sem prece-
dentes todo o turismo, a mesma acabou 
por ficar amplamente condicionada.

Não obstante a situação pandémica, as 
4 entidades envolvidas na subscrição 
do Protocolo (APHP, HCP, AICEP, Tu-
rismo de Portugal) continuaram a reu-
nir mensalmente, ainda que de forma 
remota, tratando de definir a estratégia, 
funcionamento e metodologia do gru-
po de acompanhamento, discutindo 
sobre o plano de ação e respetivo or-
çamento, maquetização e produção de 
materiais alusivos ao turismo médico. 
Temas como a situação da Rosneft/
Russia, o acompanhamento do ponto 
de situação da candidatura ao sistema 
de apoio a ações coletivas (SIAC) pro-
movido pelo HCP e onde o turismo 
médico seria uma importante com-
ponente, o Portugal Health Passport, 
entre outros, foram também alvo de 
análise.

De referir ainda uma abordagem rea-
lizada pela hmR – Health Market Re-
search, Lda no sentido de haver hos-
pitais privados no painel de hospitais 
existente para acompanhamento das 
compras e consumos de medicamentos 
em Portugal. Os dados em causa serão 
sempre anonimizados e o objetivo é ter 
um retrato mais aproximados do mer-
cado hospitalar de medicamentos.

2.7 Obras na sede

Em 2020 concluíram-se as obras que 
resultaram em melhores condições de 
trabalho para os colaboradores, bem 
como possibilitaram alargar o espaço 
útil da sede da APHP. Esta intervenção 
permitiu recuperar um dos espaços que 
se encontrava sem utilização, transfor-
mando-o num gabinete de trabalho, 
dividir a zona de receção em dois espa-
ços distintos, passando a integrar sala 
de espera, criar uma copa na antiga co-
zinha e anexos, dando a possibilidade 
aos colaboradores de fazerem pequenas 
refeições na sede, substituir toda a cai-
xilharia e melhorar a iluminação, bem 
como garantir a devida manutenção 
das instalações sanitárias.

As fotografias do “antes” e “depois” são 
elucidativas.

Hall de acesso à sala de reuniões
Novo gabinete

Cozinha
WC
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3. Prestação
de Contas
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3.1 Balanço e 
Demonstração de 
Resultados

A APHP encerra o exercício de 2020 
com um Balanço de 191.082€, o que 
corresponde a um acréscimo de cerca 
de 9% face ao ano anterior. Para este 
aumento do património concorreu de 
forma bastante significativa o acrésci-
mo em termos de investimento realiza-
do na sede, conforme referido no ponto 
anterior, e também as disponibilidades 
adicionais que advieram da redução 
da atividade corrente por virtude dos 
constrangimentos provocados pela 
COVID19.

2020 2019

3.2 / 6 53.355,45 28.043,29
Bens do Património Histórico e Cultural 0,00 0,00

0,00 0,00
3.5 / 7 4.852,72 3.612,40

0,00 0,00
58.208,17 31.655,69

0,00 0,00
3.9 / 13 594,91 27.600,01

12 0,00 0,00
9 28.033,84 55.834,69
14 3.416,88 3.167,06

3.12 / 15 0,00 0,00
100.828,22 56.858,24
132.873,85 143.460,00
191.082,02 175.115,69

0,00 0,00
0,00 0,00

3.13 / 17 68.530,30 68.530,30
18 -56.044,13 -24.223,54

0,00 0,00
0,00 0,00

29 21.902,03 -31.820,59

34.388,20 12.486,17

0,00 0,00
Provisões especificas 0,00 0,00

3.16 / 19 30.072,92 39.793,21
0,00 0,00

30.072,92 39.793,21

3.15 / 21 30.784,13 28.504,53
12 10.905,79 10.776,46
9 0,00 0,00

3.16 / 19 9.720,29 9.433,36
14 0,00 0,00

3.15 / 20 75.210,69 74.121,96
126.620,90 122.836,31
156.693,82 162.629,52

191.082,02 175.115,69

A Direção________________________________________ O Contabilista Certificado______________________________________

Total do activo

Total dos fundos patrimoniais e do passivo

Total do passivo

Estado e outros entes públicos
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros

Fornecedores

Diferimentos
Financiamentos obtidos

Outros passivos correntes

Financiamentos obtidos

Passivo não corrente
Provisões

Passivo corrente

Outras contas a pagar

Reservas

Ajustamentos /outras variações nos fundos patrimoniais

Resultados transitados
Excedentes de revalorização

Total dos Fundos patrimoniais
Passivo

Resultado líquido do período

Caixa e depósitos bancários
Outros activos correntes

Excedentes Técnicos

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos Patrimoniais
Fundos

Créditos a receber

Activo corrente
Inventários

Diferimentos

Estado e outros entes públicos
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros

Activo não corrente
Activos fixos tangíveis

Activos intangíveis

Outros créditos e activos não correntes
Investimentos Financeiros

RUBRICAS NOTAS

ACTIVO

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA HOSPITALIZAÇÃO PRIVADA

NIPC : 500920222

BALANÇO ANALITICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

PERÍODOS

UNIDADE MONETÁRIA: EUR
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Por seu turno, o ativo tem uma redução 
por efeito da gestão das quotas em atra-
so, promovendo a sua cobrança, mas 
também assumindo perdas no caso de 
valores com maturidade elevada. 

Nestas circunstâncias, releva no Pas-
sivo o valor do empréstimo bancário 
contraído para a realização das obras 
(cujo valor era de 30.701€ à data de 31 
de dezembro de 2020), sendo de desta-
car que o total dos fundos patrimoniais 
tem uma subida para os 34.388€. Nes-
tas circunstâncias, a Autonomia Finan-
ceira da APHP inverte a tendência dos 
últimos anos e passa a ser de cerca de 
18%.

Relativamente à Demonstração de Re-
sultado há a registar um aumento de 
7% no valor das quotas, que, como é 
sabido, constituem basicamente a re-
ceita da APHP. Do lado da despesa so-
bressai a redução dos Fornecimentos e 
Serviços Externos, como consequência 
de atividades correntes não realizadas 
devido à pandemia, e um valor signifi-
cativo de imparidades que correspon-
dem, em boa medida, à constituição de 
provisões para dívidas com elevadas 
maturidades.

No cômputo geral, o exercício encerrou 
com um Resultado Líquido positivo de 
21.902,03€, corrigindo assim a situação 
dos anos anteriores.

2020 2019

3.18 / 8 602.831,80 561.631,92
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

22 -147.964,80 -229.079,04
11 / 23 -348.253,86 -329.279,89

0,00 0,00
9 -29.737,00 2.478,80

0,00 0,00
Provisões especificas (aumento/reduções) 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

25 0,00 168,16
26 -48.517,67 -35.500,33

28.358,47 -29.580,38

6 / 27 -4.540,18 -1.702,24

23.818,29 -31.282,62

28 2,35 35,90
28 -1.347,80 -125,00

22.472,84 -31.371,72

3.6 / 10 -570,81 -448,87

29 21.902,03 -31.820,59

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

A Direção_____________________________________ O Contabilista Certificado______________________________________

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

Interesses minoritários

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

Juros e gastos similares suportados

Gastos de depreciação e de amortização

Resultado antes de impostos

Juros e rendimentos similares obtidos

Fornecimentos e serviços externos

(2) Esta informação apenas será fornecida no caso de conta consolidadas

Resultado líquido do período

Resultado por acção básico

Outros rendimentos
Outros gastos

Resultado líquido do período atribuível a: (2)
Detentores do capital da empresa-mãe

Impostos sobre rendimento do período

Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no resultado líquido do período

NIPC : 500920222

Gastos com o pessoal
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor

Provisões (aumentos/reduções)

Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

RENDIMENTOS E GASTOS

Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA HOSPITALIZAÇÃO PRIVADA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
UNIDADE MONETÁRIA: EUR

PERÍODOS
NOTAS
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3.2 Execução 
Orçamental

Como referido, o exercício de 2020 
foi muito marcado pela COVID19 e 
os constrangimentos que esta situa-
ção colocou à prossecução da ativida-
de corrente, à mobilidade de todos os 
agentes, à realização de eventos pre-
senciais e à participação em iniciativas  
internacionais.

Nestes termos, num ano em que a re-
ceita ficou 6,8% acima do previsto 
(por virtude do aumento de atividade 
dos hospitais privados, mas também 
pelo facto de terem aderido 6 novos 
Associados à APHP), os Fornecimen-
tos e Serviços Externos ficaram 16,9% 
abaixo do orçamentado, dada a impos-
sibilidade de realizar alguns eventos 
previstos e deslocações ao estrangeiro. 
No que respeita às Despesas com o Pes-
soal, o valor registado em 2020 ficou 
em linha com o orçamentado, tal como 
as quotas pagas às entidades de que a 
APHP é afiliada, nomeadamente FNS, 
CIP, UEHP, Fórum Saúde XXI e Health 
Cluster Portugal.

Proveitos Orç. 2020 Execução

Quotas 570 000 602 832

Outros Proveitos 0 2

Total 570 000 602 834

Custos Execução

Fornecimentos e Serviços Externos 178 128 147 965

Custos com Pessoal 320 467 348 254

Depreciação/Amortização 3 600 4 540

Outros Custos 44 700 80 173

    dos quais Quotas 37 700 36 575

Total 546 895 580 932

Resultado Líquido 23 105 21 902

O valor total dos custos é fortemente 
influenciado pelas Imparidades de dívi-
das a receber, que não se esperava que 
fosse tão elevado e que levou a algumas 
tomadas de posição relativamente a As-
sociados que reiteradamente não esta-
vam a cumprir com o regulamento de 
quotas.

No global, o Resultado Líquido foi po-
sitivo em 21.902€, próximo do previsto.

Note-se que os valores de Despesas com 
o Pessoal de 2020 não são diretamen-
te comparáveis com o orçamentado, 
tendo em conta a alteração de critério 
contabilístico. De facto, considerando a 
especialização do exercício e a circuns-
tância de algumas decisões só poderem 
ser assumidas após o enceramento do 
exercício, foi tomada a decisão de levar 
a custo do exercício despesa que previ-
sivelmente ocorrerá no ano seguinte.
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3.3 Proposta de 
aplicação
de Resultados 

Tendo-se apurado no exercício de 2020 
um resultado líquido de € 21.902,03, 
propõe-se que o respetivo valor seja 
remetido para Resultados Transitados.

Lisboa, 25 de fevereiro de 2021
A Direção

Aprovado na Assembleia Geral de 25 
de março de 2021



78

4. Agradecimentos
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Cabe uma palavra de reconhecimento 
pela forma como todos os stakeholders 
permitiram o desenvolvimento da ati-
vidade da APHP em 2020 na linha do 
projetado, a começar pelos colaborado-
res, passando pelos prestadores de ser-
viço, entidades públicas com quem nos 
relacionámos, instituições financeiras, 
entidades de quem somos sócios (CIP, 
FNS, Health Cluster Portugal, ISBE, 
SEDES, Fórum Saúde XXI e UEHP) e 
todos os organismos com os quais hou-
ve colaboração, tais como Associações 
de Doentes, Associação Portuguesa de 
Seguradores, Sindicatos, Ordem dos 
Médicos, Ordem dos Farmacêuticos, 
Ordem dos Médicos Dentistas, APOR-
MED, APIFARMA, empresas do setor 
farmacêutico, ANF, etc.

É também este o momento adequado 
para reiterar o respeito que nos mere-
cem as mensagens de cidadãos em ge-
ral, e de doentes em particular, que nos 
inspiram a continuar a servir sempre 
mais e melhor.
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Hospitais Privados 
2020
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Associação Portuguesa de Hospitalização Privada
Av. Luís Bívar, 36 – 1° Esq. 1050-145 Lisboa

Tel.: 213 538 415 | geral@aphp-pt.org
www.aphp-pt.org 

Após 50 anos e 119 hospitais privados, que 
são hoje parceiros de referência na saúde dos 
portugueses, em todo o território nacional, nunca 
fez tanto sentido a missão da APHP: contribuir 
para a definição de políticas públicas de saúde 
focadas no cidadão, que beneficiem a saúde de 
várias gerações, que favoreçam os cuidados de 
saúde com base em valor, defendam a pluralidade 
de prestação, a cobertura universal e a liberdade 
de escolha. 

50 ANOS
AO SEU LADO,
POR UM SISTEMA
DE SAÚDE
INTEGRADO
E DE VALOR


