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1.	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.
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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). 



8

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.
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2. O sistema de saúde 
em Portugal
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2.	O	SISTEMA	
DE	SAÚDE	EM	
PORTUGAL

Com base nos documentos publicados 
pelo Instituto Nacional de Estatística 
para celebrar o Dia Mundial da Saúde 
(7 de abril), é possível apresentar 2 in-
fografias, uma dedicada ao sistema de 
saúde como um todo:

SAÚDE	EM	PORTUGAL	2019

MÉDICOS
55 432

ENFERMEIROS
75 773

13 854	
FARMACÊUTICOS

(INSCRITOS
nas	ORDENS)

28 
ESTABELECIMENTOS	
FARMACÊUTICOS	
por 100 000 habitantes

2	924	
ESTABELECIMENTOS	
FARMACÊUTICOS	

9 121
MEDICAMENTOS
(MARCAS) no
MERCADO	
FARMACÊUTICO

PARTOS
86 256 ÓBITOS

112 334

do	PIB

29,9%		DOENÇAS	
do	APARELHO	

CIRCULATÓRIO

26%	TUMORES	
MALIGNOS

10,9%	DOENÇAS	
do	APARELHO	
RESPIRATÓRIO

DESPESA	CORRENTE
em	SAÚDE

9,6%

PRINCIPAIS	CAUSAS
de		MORTE

PRINCIPAIS	FINANCIADORES
da	DESPESA	CORRENTE	SNS

E	SERVIÇOS	REGIONAIS	DE	SAÚDE



A hospitalização privada em 202013

E uma inédita, especificamente sobre 
os hospitais:

Fonte: INE/APHP

SAÚDE	EM	PORTUGAL	2019
HOSPITAIS

238
HOSPITAIS
DOS	QUAIS:

108		PÚBLICOS

127	PRIVADOS

3	EM	PARCERIA 
PÚBLICO-PRIVADA

28 822
MÉDICOS

45 444
ENFERMEIROS

10 090
TÉCNICOS	DE	
DIAGNÓSTICO
E	TERAPÊUTICA

21 107 109
CONSULTAS	
EXTERNAS

36 064
CAMAS
DE	
INTERNAMENTO

9,1	DIAS
DURAÇÃO	
MÉDIA	DE	
INTERNAMENTO

1 033 421
CIRURGIAS

8 155	096
ATENDIMENTOS	
NOS	SERVIÇOS
DE	URGÊNCIA

(EXCETO	PEQUENAS	
CIRURGIAS)
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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”1 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).”

1 https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_
boui=414440207&DESTAQUESmodo=2
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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:

 

Conta Satélite da Saúde, 2016 – 2019Pe  
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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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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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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)
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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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Segundo os dados da OCDE2, o  
out-of-pocket em Portugal é de 
30%, muito superior ao dos países  
congéneres:

2 Health at a Glance: Europe 2020, https://ec.europa.eu/health/state/glance_en
3 https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_

boui=414440207&DESTAQUESmodo=2

“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.

Os dados da Conta Satélite da Saúde do 
INE3 permitem uma boa imagem da 
evolução dos setores privado e público 
no sistema de saúde em Portugal:
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A	hospitalização	privada	no	sistema	português	de	Saúde

Urgências

Urgências

A hospitalização privada em Portugal tem vindo 

a	dar	provas	de	vitalidade	e	de	consolidação.	

A	cobertura	dos	hospitais	privados	é	cada	vez	

mais	nacional
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Cirurgias
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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:

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
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•	 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 Compe-
titividade e Internacionalização assi-
nado em março de 2019 entre o Go-
verno e o Health Cluster Portugal; 

•	 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.
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3. O financiamento
do SNS
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3. 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  

O investimento dos hospitais privados 

poderia ser superior e assim melhor 

responder	às	necessidades	da	população	

se houvesse o devido enquadramento 

legislativo

De notar que, no caso dos Hospitais 
EPE, os valores da contratualização 
não têm por base os reais valores da 
prestação dado que, conforme identifi-
cou o Conselho de Finanças Públicas4:
“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	pla-
neamento	 financeiro.	 Os	 contratos	
não	efetuam	uma	correta	correspon-
dência	 entre	os	 serviços	 contratados	
e	 as	 necessidades	 financeiras	 consi-
derando,	por	exemplo,	perdas	previ-
sionais	como	uma	fonte	de	financia-
mento.

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

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

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”.

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 prevenção5:

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:
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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.

Evolução	da	dívida	do	Serviço	Nacional	de	Saúde

Fonte: Ministério da Saúde, Nota Explicativa OE2021

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:
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4. Subsistemas 
públicos de saúde
e os seguros de saúde
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4.	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.
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Gráfico	comparativo	da	variação	homólogos	dos	prémios	
entre	janeiro	e	setembro	de	2020,
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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:

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.
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5. Evolução
da hospitalização
nos últimos 50 anos
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5.	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. 
 
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 
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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.
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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. 

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 127 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.

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 

6  https://ind.millenniumbcp.pt/pt/negocios/financiamento/Documents/Sector_Privado_Saude_PT.PDF

Grandes	e	médias	cirurgias	2002-2019 

doente; a quantificação rigorosa dos 
resultados de cada doente e sua compa-
ração com os custos associados; a valo-
rização das tecnologias digitais.”6

Foi lançada 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/):
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6. A hospitalização 
privada na luta 
contra o COVID19
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6. 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 
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. 
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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.

Os hospitais privados estiveram totalmente 

disponíveis,	desde	a	primeira	hora,	para	participar	

na	luta	nacional	contra	a	COVID19
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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:

“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  
COVID 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.”7

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

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. 

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.
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104 044

14 473

Doentes

Clientes	atendidos	

em	Medicina	

Dentária	

Doentes	oncológicos	 
em tratamento   

Hospitais Privados | Factos e números 2020

ATIVIDADE

Portugal
10,28	milhões	de	habitantes

Hospitais	Privados

127

MCDT’s

Unidades hospitalares Atos	médicos

6 323 542
Consultas

Cirurgias
das	quais	15	284	SIGIC 

169	075

RX 

Eco	

TAC	

RMN				

819	550

861 227

376	985

253	997

Urgências	

828 024

Partos 

Diárias

11	943

531 315

Diárias	e	Partos
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Colaboradores Valências

Camas
cuidados	intermédios/intensivos

200

Hospitais Privados | Factos e números 2020

CAPACIDADE

Médicos

15	529

Enfermeiros

7 655

Auxiliares	de	ação	médica

6 126

Técnicos

2	397
Administrativos

5 861

Blocos

161

Consultórios	médicos

3 004

Cadeiras	dentária

148

Equipamentos	de	MCDT’s

Equipamento	Eco	

Equipamento RX 

Equipamento	TAC	

Equipamento	RMN				

248

68

47

45

Investimento	

213	601	374,46€

Fonte: APHP - inquérito aos Associados. 
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7.	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.
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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.

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”.

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

Outra das iniciativas com grande im-
pacto em que o CENS se empenhou foi 
a campanha digital “Não Espere. De-
fenda a sua Vida”8:
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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.
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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  
COVID19 que se avizinhava, a Mi-
nistra da Saúde criou por despacho o 
Conselho Nacional de Saúde Pública 
(CNSP). O CNSP é assumido como um 
dos pilares do Sistema de Vigilância em 
Saúde Pública, constituindo-se como o 
órgão consultivo do Governo no âm-
bito da prevenção e do controlo das 
doenças transmissíveis e, em especial, 
para análise e avaliação das situações 
graves, nomeadamente surtos epidémi-
cos 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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8.	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 hospitalização privada em 202057

A situação de partida da Saúde em Por-
tugal apresentava diversas fragilidades. 
A propósito do Dia Mundial da Saúde, 
o INE titulava em 2020 “Indicadores 
fundamentais de saúde apontam para 
melhoria nos anos recentes, embora 
alguns mantenham níveis inferiores 
aos médios da União Europeia (UE-
28)” e em 2021 que “dos 19,6 anos de 
esperança de vida aos 65 anos em 2019, 
7,3 são de vida saudável, menos 3 que a 
média europeia”, notando também que 
a despesa corrente pública em saúde 
não ia além dos 6,1% do PIB. Veremos 
os desenvolvimentos, mas acredita-se 
que esta crise sanitária e a comoção 
social provocada levem a que se assu-
ma a Saúde como uma prioridade. O 
desinvestimento público feito na saúde 
em Portugal (o valor no PIB cai de 6,9% 
em 2009 para 6,1% em 2019) teve claras 
implicações na oferta de cuidados de 
saúde, na prevenção, nos equipamentos 
e no acesso e também impactou forte-
mente as empresas que se relacionam 
com o SNS (atrasos nos pagamentos, 
preços administrativos, taxas discri-
cionárias, etc). A sustentabilidade do 
sistema de saúde e as necessidades 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. 

Prioridade
à Saúde

Desafi os                   
                                 Desafi os                                                    D

esafi os                        Desafi os                                        Desafi os                      
           

         
Desafi o

s     
     

    
    

    
   D

es
afi

 o
s

Aproveitamento
de recursos

Aposta
no digital

Investigação
e IDE

Financiamento
SNS

Digital

Eficiência Participação

GlobalizaçãoFinanciamento

EuropaSaúde
pública



58

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.
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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.
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9.  APHP,
a voz dos
hospitais
privados
desde 1971 
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9.	APHP,	A	VOZ	
DOS	HOSPITAIS	
PRIVADOS	DESDE	
1971

Em representação dos hospitais priva-
dos nacionais, a APHP, que assinala 50 
anos de atividade no próximo dia 29 de 
julho, defende um novo ciclo de políti-
cas públicas no setor da saúde focadas 
no cidadão: 
1. que promovam as melhores expe-

riências em saúde
2. que privilegiem os cuidados perso-

nalizados e a decisão informada
3. que estimulem o uso de tecnologia 

diferenciada
4. que procurem beneficiar a saúde de 

várias gerações
5. que favoreçam os cuidados de saú-

de com base em valor
6. que defendam a pluralidade de 

prestação, a cobertura universal e a 
liberdade de escolha, a preços aces-
síveis.

A articulação público-privado na 
prestação, num contexto de racional 
distribuição dos recursos, de garan-
tia da qualidade dos serviços, de uni-
versalidade no acesso e de liberdade 
de escolha são os valores que a APHP 
considera elementares para colocar o 
Sistema Português de Saúde ao serviço 
do cidadão. E assim cumprir também o 
desígnio constitucional de garantia do 
direito à proteção da saúde. 
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Para a APHP, devem ser garantidas 
condições para a realização de inves-
timentos em hospitais privados, num 
quadro legislativo e regulamentar claro. 
A hospitalização privada tem merecido 
a confiança crescente dos portugueses e 
deseja responder a esse estímulo, quer 
através do reforço do investimento, 
quer de uma aposta na colocação do 
doente no centro das decisões. A hospi-
talização privada, que introduz inova-
ção no sistema de Saúde, atinge níveis 
de eficiência comprovada e demonstra 
que a Saúde pode também ser um polo 
competitivo do país, tem vontade e 
competência para oferecer mais e me-
lhores serviços aos cidadãos. 

Enquanto associada da União Europeia 
de Hospitalização Privada (UEHP), a 
APHP está inserida numa rede inter-
nacional que discute as tendências da 
Saúde e interpela as políticas públicas 
de um setor que, motivado pelos cons-
trangimentos da pandemia de CO-
VID19, começa a equacionar a criação 
da União Europeia da Saúde. 
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9.1	História
da	APHP
A história e a evolução da APHP estão 
umbilicalmente associadas às identi-
dades que assumiu em diferentes mo-
mentos históricos. 

Grémio Nacional de Casas de Saúde 
(GNCS) foi a sua primeira identidade, 
que vigorou quatro anos, até 1975. 

Após o 25 de abril, também por curto 
período, entre 1975 e 1981, a entidade 
patronal dos hospitais privados desig-
nou-se Associação Nacional de Hospi-
talização Privada (ANHP). 

Em setembro de 1981, como resultado 
da sua maior afirmação internacional, 
fixou-se a identidade da modernidade: 
Associação Portuguesa de Hospitaliza-
ção Privada (APHP). 

As	origens	(1971	–	1975)
A estrutura que está na sua génese é o 
Grémio Nacional de Casas de Saúde, 
constituído em 29 de julho de 1971, e 
que representou a consagração das ati-
vidades particulares no setor de inter-
namento hospitalar. 

No opúsculo «Rumo ao Futuro dos 
Cuidados de Internamento Privado das 
Casas de Saúde e Casas de Repouso e 
Convalescença», editado no mesmo 
ano, a sua comissão diretiva, empossa-
da a 30 de setembro desse ano, assumia 
que «o que verdadeiramente interessa é 
que a saúde no sector particular possa 
corresponder a aquilo que se lhe deve 
pedir: eficiência, prontidão e rapidez na 
prestação dos seus serviços, segurança, 
boa receptividade, bom equipamen-
to, melhores instalações, um reputado 
e idóneo corpo médico e paramédico, 
excelente na enfermagem […].
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O Grémio, enquadrado na Corporação 
da Indústria, organizou centros de estu-
do para harmonizar a atividade das ca-
sas de saúde «com os hospitais estatais 
na cobertura de cuidados de: interna-
mento, tratamento, repouso, profilaxia 
e exames de despiste, na perspetiva de 
uma política de saúde unificada» e, 
num contexto de aumento das solici-
tações dos utentes das Caixas de Pre-
vidência, estudou a aplicabilidade para 
as Casas de Saúde do “Acordo de Coo-
peração para Internamento Hospitalar 
entre a Previdência e a Direcção-Geral 
dos Hospitais”. 

Desde o início da sua atividade, que se 
estendeu até 1975, defendeu também 
«a possibilidade das casas de saúde, 
com determinado dimensionamento, 
se iniciarem em actividades de ensino, 
com o apadrinhamento do Secretaria-
do de Estado da Saúde e Assistência», 
bem como a necessidade de, regular-
mente, «alargar a óptica para observar 
o que na Europa se está a passar». Na 
Europa, a União Internacional da Hos-
pitalização Privada e o Comité Europeu 
da Hospitalização Privada procuravam, 
à época, conquistar reconhecimento 
para o setor particular hospitalar. 

A Comissão Directiva do Grémio Na-
cional das Casas de Saúde era constituí-
da por: José Brandão, Augusto Martins, 
Daniel Grade, Castro Caldas, Parada 
Leitão, Abel Portal, Manuel Cabeçadas 
e Arlindo Mendes. 

A	era	democrática	(1975	–	1981)
Nos pós-25 de abril, o Grémio deu ori-
gem à Associação Nacional de Hospita-
lização Privada (ANHP). O nome im-
pôs-se, quer pelo período de transição 
democrática, quer pelos ventos que so-
pravam da Europa: o conceito hospita-
lização privada era o mais comum para 
designar os hospitais independentes. 

Neste período, quer como responsável 
da comissão diretiva (11/07 a 03/11 de 
1975), quer como primeiro presidente 
da direção (1975 até 18/12 de 1981), 
destacou-se João Juarez Dias, em repre-
sentação do Hospital do Trabalho. 

O país dava os primeiros passos no 
associativismo empresarial não tutela-
do e a ANHP visava a coesão do setor 
e circunscrevia a sua ação à missão de 
entidade patronal, responsável pela re-
presentação do setor e negociação jun-
to do Estado, dos sindicados e demais 
parceiros sociais.  

A necessidade de afirmar a presença 
portuguesa entre as congéneres euro-
peias, no quadro de uma maior ativi-
dade internacional, motivou, ainda nos 
últimos meses da direção do primeiro 
presidente, João Juarez Dias, que, na 
identidade da associação, a expressão 
“nacional” fosse substituída por “por-
tuguesa”. 
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A	era	europeia	(1981	–	2016)
Apesar desta estratégica afirmação da 
identidade lusitana indiciar uma visão 
europeísta que se revelaria acertada, 
quer no contexto da então futura ade-
são de Portugal à Comunidade Euro-
peia, quer pela partilha de experiên-
cias e conhecimentos, nas décadas de 
1980 e 1990, a atividade da Associação 
Portuguesa de Hospitalização Privada 
(APHP) acabou marcada por alguma 
intermitência diretiva, dificuldade de 
mobilização do setor e de retenção de 
quotas e reduzida capacidade de inter-
venção, resultante sobretudo da dispa-
ridade de interesses entre os associados.  

Com particular incidência até mea-
dos da década de 2000, persistiu uma 
evidente omnipresença do Estado na 
prestação de cuidados de saúde e a atri-
buição ao setor privado de um papel 
marginal na prestação de cuidados.

A partir dos anos 2000, induzida pela 
quantidade e qualidade da sua oferta e 
pela natural apetência dos doentes cada 
vez mais informados, a hospitalização 
privada evidenciou uma afirmação 
crescente. 

A APHP fez questão de enfatizar, em 
várias jornadas técnicas, que a hospi-
talização privada portuguesa conhecia 
um crescimento exponencial e con-
quistara, por mérito próprio, o reco-
nhecimento da população e dos parcei-
ros dos mais diversos setores.
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A saúde em Portugal começou a passar, 
cada vez mais, pela iniciativa privada, 
cuja rede se tem vindo a afirmar, nas 
últimas duas décadas, como uma ver-
dadeira alternativa ao setor público e, 
progressivamente, a caracterizar-se 
por uma assistência médica integral 
(equipas constituídas pelos melhores 
profissionais e em dedicação exclusiva, 
apoiadas por modernas tecnologias), 
serviços de saúde de elevada qualidade 
e diferenciação (com condições para o 
tratamento de casos clínicos complexos 
e que até há pouco tempo apenas o po-
diam ser no setor público) e cuidados 
de saúde numa perspetiva de integra-
ção/rede.

Os hospitais privados conquistaram a 
preferência dos cidadãos, num contex-
to de grandes desafios económicos e fi-
nanceiros, porque realizam uma gestão 
virtuosa e não uma gestão política da 
assistência médica; visam a inovação, 
incorporam sistematicamente tecnolo-
gia e apostam na formação continuada 
dos profissionais; têm uma visão mo-
derna da medicina – personalizada, 
preditiva, preventiva e participada; co-
locam o paciente no centro da sua ação; 
e são os parceiros naturais dos seguros 
privados de saúde, que os cidadãos 
tendem a privilegiar como garantia de 
uma assistência regular que permita 
manter um estado geral de boa saúde.

Para esta evolução muito contribuiu a 
capacidade de investimento dos seus 
acionistas, o advento dos seguros de 
saúde, mas também dos subsistemas de 
saúde, a par de um acompanhamento 
atento e interventivo no plano europeu 
– na tecnologia, nas práticas, na gestão 
e nas políticas de saúde – no quadro da 
União Europeia de Hospitalização Pri-
vada, a que a APHP presidiu entre 2011 
e 2013 e da qual é hoje um ativo mem-
bro da direção. 
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A	profissionalização	(desde	2016)
De acordo com o INE, em 2016, dos 
225 hospitais existentes em Portugal, 
114 privados são privados. A hospita-
lização privada é responsável por 7 mi-
lhões de consultas, 1,5 milhões de epi-
sódios de urgência e mais de 250.000 
cirurgias.

Hoje mais do que nunca os hospitais 
privados, ao resolverem de modo efi-
ciente, com acessibilidade fácil e des-
burocratizada e com elevados padrões 
de qualidade os problemas de saúde a 
mais de quatro milhões de portugue-
ses, estão a ter um desempenho social 
que é muitas vezes desconsiderado.

Este é o contexto, repleto de novos e 
complexos desafios, que motiva, desde 
2016, uma aposta dos hospitais priva-
dos portugueses numa estrutura asso-
ciativa profissional. 

Neste contexto, a APHP, com a legi-
timidade reforçada pela participação 
ativa de um número crescente de asso-
ciados, tem feito um renovado esforço 
de networking na defesa dos princípios 
basilares de uma economia livre, defen-
dendo a liberdade de escolha e a con-
corrência, sem deixar de enfatizar, nos 
mais relevantes fóruns nacionais e in-
ternacionais do setor, o papel social da 
hospitalização privada e a sua inclusão 
no sistema nacional de saúde.

Reiterando, com clareza, que a susten-
tabilidade do sistema de Saúde pode 
contar com uma hospitalização privada 
moderna e integrada no espaço euro-
peu, a APHP tem vindo a assegurar que 
os hospitais privados têm capacidade 
para complementar ou até substituir 
um setor público a acusar uma longevi-
dade respeitável, mas pouco consentâ-
nea com os desafios de hoje. 

As Cimeiras Ibéricas, coorganizadas 
pela APHP e pela sua congénere espa-
nhola desde 2018, permitiram perce-
cionar que a defesa de um sistema de 
saúde sustentável, focado no cidadão, 
com regras claras da concorrência e de 
transparência, são vetores de que a hos-
pitalização privada não abdicará. 

O peso da longevidade da população e 
sobretudo a pressão da inovação, alia-
dos à forte dívida pública do país e, 
consequentemente, ao desinvestimento 
no SNS, não são, para a APHP, compa-
tíveis com complexos ideológicos que 
entravam o acesso dos portugueses a 
mais e melhores cuidados de saúde. 
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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 127 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


