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O Conselho Nacional de Saúde é um órgão independente, de consulta do Governo na definição 

de políticas de saúde, que foi criado no sentido de garantir a participação dos cidadãos 

utilizadores do Serviço Nacional de Saúde na definição das políticas, contando com a 

participação das autarquias e dos profissionais, bem como de conselhos regionais e 

institucionais, como forma de promover uma cultura de transparência e prestação de contas 

perante a sociedade.  
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I. Introdução 
Portugal, à semelhança da maioria dos países da União Europeia (UE), tem enfrentado uma 

grande pressão para contenção da despesa pública em saúde no âmbito do Serviço Nacional 

de Saúde (SNS), sendo que os recursos financeiros necessários para fazer face a estas despesas 

provêm maioritariamente de impostos.  

Embora haja evidência suficiente sobre as fontes de financiamento, ainda existe pouca 

informação sobre o movimento desses fundos dentro do SNS. Apesar da importância dessa 

informação, é verdade, porém, que poucos países detalham as suas contas da saúde para que 

se identifiquem as áreas nas quais se aplica o financiamento. 

Esta informação possibilita um diagnóstico de como os recursos estão a ser alocados, 

permitindo inferir se estes estão a ser dirigidos para as prioridades definidas pelo decisor 

político. A descrição da organização financeira do SNS permite também retirar conclusões 

acerca de possíveis áreas mais carenciadas, com potencial impacto no seu desempenho e 

identificar a possibilidade de melhoria da alocação de recursos. Finalmente, aquela informação 

contribui também para uma maior transparência, para que, no âmbito público, político, 

técnico e académico, se possa conhecer onde é gasto o orçamento do SNS. 

No SNS, as relações entre os vários intervenientes são bastante complexas. O governo define 

anualmente o orçamento global destinado ao Ministério da Saúde (MS), baseado em registos 

históricos, o qual integra o Orçamento do Estado que é aprovado pela Assembleia da 

República. A Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) é responsável pela gestão 

central dos recursos humanos, cuja contratação é autorizada pelo MS e, nos casos em que 

esteja em causa um aumento de efetivos, também pelo Ministério das Finanças. As 

Administrações Regionais de Saúde (ARS), por sua vez, alocam os fundos aos Agrupamentos de 

Centros de Saúde que, contudo, não têm autonomia financeira. A Rede de Cuidados 

Continuados Integrados constitui, da parte do Estado, uma responsabilidade financeira 

partilhada entre o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança 

Social.  

Torna-se, por isso, importante caracterizar, de forma clara, o movimento dos fluxos financeiros 

dentro do SNS.  
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II. Objetivos 
Este estudo tem como objetivo caracterizar o movimento dos fluxos financeiros dentro do 

SNS. Como tal, pretende-se desenhar a arquitetura financeira do SNS, identificar as principais 

fontes de financiamento da despesa do SNS, descrever como são distribuídos os recursos 

disponíveis, identificar os maiores e menores recetores do financiamento, e saber se os valores 

orçamentados correspondem à despesa efetiva do SNS. 

III. Métodos 
As atividades necessárias para cumprir os objetivos propostos encontram-se detalhadas na 

Figura 1. 

Figura 1 – Atividades propostas 

 

 

•Definir as relações financeiras entre os vários intervenientes, através de um 
desenho gráfico.

Desenho da arquitetura financeira do SNS

• Identificar as origens e os destinatários dos fluxos de financiamento que 
circulam no SNS, para os anos em análise.

• Quantificar o orçamento geral para o SNS, para o período analisado.

• Identificar as fontes de financiamento do SNS.

Identificação das principais fontes de financiamento

• Analisar como é distribuído o orçamento do SNS, de acordo com funções e 
prestadores, nos anos analisados.

• Calcular a percentagem do orçamento global que é destinada aos cuidados 
de promoção da saúde e prevenção, aos cuidados de saúde primários, 
hospitalares e continuados.

Descrição dos recursos disponíveis e da sua distribuição

• Identificar as áreas em que se gastam mais e menos recursos financeiros, no 
período em análise.

Áreas que gastam mais e menos recursos financeiros

• Estabelecer as diferenças entre os valores orçamentados e os valores 
efectivos.

•Avaliar, no período investigado, a dimensão da dívida a fornecedores do SNS.

Orçamento versus despesa efetiva
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Para realizar as atividades propostas, é necessária informação proveniente de várias fontes. 

Em primeiro lugar, importa definir o âmbito e o período em que a análise vai recair. Para tal, é 

importante cruzar as fontes de dados existentes e escolher o ano mais recente para o qual 

haja dados disponíveis.  

Para esta análise é dada prioridade a fontes de dados publicamente disponíveis, em especial, 

dados publicados em websites nacionais, como a Conta Satélite da Saúde divulgada pelo 

Instituto Nacional de Estatística (INE). A Conta Satélite da Saúde contém informação da 

despesa corrente por função e agente financiador, por prestador e agente financiador, por 

função e prestador, despesa total em saúde, incluindo as funções relacionadas, e despesa 

corrente por agente financiador.  

A ACSS também disponibiliza dados sobre a situação económico-financeira do SNS, que podem 

ser facilmente consultados. Estes têm uma periodicidade mensal. Foram utilizados dados dos 

custos operacionais com pessoal, com produtos farmacêuticos, com medicamentos, com 

materiais de consumo clínico e com fornecimentos e serviços externos.  

Foram ainda alvo de análise as bases de dados internacionais que divulgam os gastos públicos 

com a saúde por país, como a Organização Mundial de Saúde (OMS) ou a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Por exemplo, a OCDE disponibiliza dados 

sobre a despesa por tipologia de financiamento, prestador, custos com inputs de produção 

utilizados na prestação de cuidados, e ainda despesa por doença, grupo etário, e sexo.  

De forma a obter informação necessária, que não se encontra publicamente disponível, foram 

ainda elaborados pedidos de informação a organismos nacionaisa. 

Foi, por fim, possível identificar as áreas onde existe escassez de informação e quais os 

espaços vazios na organização e nos fluxos financeiros do sistema que podem ser preenchidos, 

de forma a contribuir para uma melhor transparência do sistema. 

  

                                                           
a Agradecemos à ACSS e à DGS a informação disponibilizada. 
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IV. Resultados 

1. Evolução da despesa em saúde  
Em Portugal, ao contrário do que se observou, em média, nos países da OCDE, a despesa total 
em saúde em percentagem do PIB apresentou uma tendência decrescente nos últimos anos, 
diminuindo de 9,9% do PIB em 2009 para 8,9% do PIB em 2016 (Figura 2). Assim, ao contrário 
do que acontecia anteriormente, a despesa em saúde em percentagem do PIB, encontra-se 
agora ligeiramente abaixo da média dos países da OCDE. 

Figura 2 – Evolução da despesa corrente em saúde em percentagem do PIB, 2000-2016. 

Fonte: OECD Health Statistics, 2017. Data de extração 14 de agosto de 2017. 

 

Portugal gastou em saúde 2.423,3 US$ per capita (em paridade de poder de compra), em 

2016, enquanto o valor médio dos países da OCDE se fixou em 3.549,4 US$ per capita (em 

paridade do poder de compra) (Figura 3). Observa-se, igualmente, um decréscimo dos valores 

da despesa em Portugal a partir do ano de 2010. Esta diminuição da despesa em saúde 

registada em Portugal foi, maioritariamente, causada pela redução do custo do trabalho e dos 

custos com medicamentos, em paralelo com o aumento dos pagamentos diretos por parte dos 

utentes (Crisp, 2014). 
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Figura 3 – Evolução da despesa corrente em saúde per capita, US$PPC (1), 2000-2016. 

Fonte: OECD Health Statistics, 2017. Data de extração 14 de agosto de 2017. 
Nota: (1) Preços constantes, dólares americanos de 2010 em paridades de poder de compra. 

 

No que respeita à despesa pública em saúde (figura 4), os dados internacionais comprovam 

que em Portugal o seu valor relativo face ao PIB tem vindo a cair desde 2009, havendo em 

2016 uma diferença de cerca de 0,6 pontos percentuais do PIB face à média da despesa 

pública em saúde observada nos países da OCDE. 

Figura 4 – Evolução da despesa corrente pública em saúde em percentagem do PIB, 2000-2016. 

 

Fonte: OECD Health Statistics, 2017. Data de extração 4 de outubro de 2017. 
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2. Identificação das principais fontes de financiamento do sistema de saúde  
Em Portugal, os recursos financeiros necessários para fazer face às despesas de saúde provêm 

de uma conjugação de fundos públicos e privados: a maioria do financiamento é proveniente 

de impostos e o seguro privado representa apenas uma parte suplementar deste 

financiamento. A maioria (57,3%) da despesa em saúde é financiada através do SNS e Serviços 

Regionais de Saúde (SRS), enquanto as despesas diretas das famílias têm um peso de 27,7%. As 

farmácias, as clínicas e os consultórios médicos, os hospitais e os cuidados domiciliários para 

idosos ou pessoas com incapacidade representam aproximadamente 90% das despesas em 

saúde dos agregados familiares. (Figura 5). Os cuidados dentários também são pagos quase 

exclusivamente pelas famílias, uma vez que os mesmos são prestados principalmente em 

consultórios privados (Simões et al., 2017). Os subsistemas de saúde representam apenas 5,3% 

do financiamento do sistema de saúde e 4,6% provém de seguros de saúde. Adicionalmente, 

3,9% do financiamento é angariado através de outras unidades da administração pública, 1,2% 

pelos fundos de segurança social e um valor residual através de outras instituições sem fins 

lucrativos ao serviço das famílias. 

Figura 5 – Despesa corrente em saúde em Portugal, por agente financiador, em percentagem da despesa 
total, 2015 (1) 

Fonte: INE. Conta Satélite da Saúde, 2017. 
Legenda: (1) Valor provisório à data de 8 de agosto de 2017.  
 
 

3. O Ministério da Saúde 
O Ministério da Saúde é responsável pelo desenvolvimento de políticas de saúde e pela 

supervisão e avaliação da sua implementação. A sua principal função é a regulação, 

planeamento, financiamento e gestão do SNS.  

O Ministério da Saúde é composto por várias instituições: umas pertencentes à administração 

direta do Estado; outras integradas na administração indireta do Estado; outras, ainda, com 
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estatuto de entidade pública empresarial (EPE); uma Entidade Reguladora da Saúde (ERS), 

formalmente independente do Ministério da Saúde nas suas ações e decisões; e um conselho 

consultivo, o Conselho Nacional de Saúde. 

Os seguintes serviços pertencem à administração direta do Estado: a Secretaria-geral da 

Saúde, a Inspeção-geral das Atividades em Saúde, a Direção-geral da Saúde (DGS), o Serviço de 

Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD). 

Os seguintes serviços pertencem à administração indireta do Estado: a Administração Central 

do Sistema de Saúde (ACSS), a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde 

(Infarmed), o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o Instituto Português do 

Sangue e da Transplantação (IPST), o Instituto de Proteção e Assistência na Doença (ADSE), o 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), as administrações regionais de saúde 

(ARS). 

Os seguintes serviços pertencem ao setor empresarial do Estado: os Serviços Partilhados do 

Ministério da Saúde (SPMS), as Unidades Locais de Saúde (ULS), os Centros Hospitalares e 

Hospitais EPE. Por fim, os hospitais SPA são institutos públicos de regime especial. 

O organograma do MS está descrito na Figura 6. 

 

Figura 6 – Estrutura orgânica do Ministério da Saúde 

 

Fonte: Simões et al. (2017) 
Nota: as linhas a ponteado representam algum grau de independência do Ministério da Saúde; * A ADSE está, desde 
2017, sob a administração indireta do Estado, com dupla tutela do Ministério da Saúde e do Ministério das 
Finanças. 
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4. O Serviço Nacional de Saúde 
O SNS foi criado pela Lei n.º 56/79, de 15 de setembro e abrange todas as instituições e 

serviços oficiais prestadores de cuidados de saúde dependentes do MS. Assim, integram o SNS 

todos os serviços e estabelecimentos públicos, prestadoras de cuidados de saúde, como os 

agrupamentos de centros de saúde (ACES), os estabelecimentos hospitalares e as unidades 

locais de saúde (ULS).  

Este capítulo analisa as despesas do SNS, por prestador e de acordo com a natureza dos 

cuidados de saúde. 

 

4.1. Despesa do SNS e SRS por prestador de cuidados de saúde 
Segundo a Conta Satélite da Saúde, a despesa corrente do SNS e SRS era de cerca de 9,1 mil 

milhões de euros em 2014 e 9,2 em 2015 e encontrava-se distribuída pelos vários prestadores, 

públicos e privados, de acordo com o descrito na tabela 1. A maior percentagem da despesa 

era efetuada pelos hospitais que, em 2015, representavam 58,4% do total. Em 2015, o peso 

dos prestadores de cuidados de saúde em ambulatório era de 20%. O valor atribuído às 

unidades residenciais de cuidados continuados era de 1% em 2014, aumentando 0,2 pontos 

percentuais em 2015. A percentagem de despesa com os prestadores de cuidados preventivos 

representava 0,1% da despesa corrente do SNS e SRS em 2015, tendo-se mantido estável no 

período analisado. 

 

4.2. Despesa do SNS e SRS por funções de cuidados de saúde 
Quando se analisa a despesa do SNS e SRS em relação às funções de cuidados de saúde (Tabela 

2), a maior fatia era utilizada com os cuidados curativos, de reabilitação e continuados, que 

representavam, em conjunto, cerca de 77,4% das despesas em 2015, correspondendo a um 

valor de cerca de 7,1 mil milhões de euros. Nestes, os cuidados com internamento tiveram 

uma diminuição de um ponto percentual nos dois anos analisados e as despesas com hospital 

de dia viram a sua importância aumentar de 12,7% para 13,9%. Em relação aos cuidados sem 

internamento e cuidados domiciliários, o seu volume relativo manteve-se, nos dois anos 

analisados. Os cuidados domiciliários representavam uma menor percentagem na despesa, 

comparativamente aos restantes cuidados, traduzindo-se, em ambos os anos apresentados, 

em 0,3% dos gastos. Por sua vez, os artigos médicos representavam, em 2015, cerca de 14,4% 

da despesa corrente do SNS e SRS (13,6% com serviços farmacêuticos e 0,8% com aparelhos 

terapêuticos e outros bens médicos), tendo este valor sofrido uma diminuição face ao ano 

anterior. Os cuidados preventivos, durante o período analisado, representaram sempre um 

valor um pouco superior a 1% da despesa corrente do SNS e SRS, situando-se em 2015 em 

1,1% (105,5 milhões de euros em 2015). 
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Tabela 1 – Despesa corrente em saúde do SNS e SRS por prestador de cuidados de saúde. 

  2010  2011  2012  2013  2014  2015(1) 

 
Milhares 

de € 
Peso  

(%) 
Milhares 

de € 
Peso  

(%) 
Milhares 

de € 
Peso  

(%) 
Milhares 

de € 
Peso  

(%) 
Milhares 

de € 
Peso  

(%) 
Milhares 

de € 
Peso  

(%) 

Hospitais 5.899.310 56,1 5.508.449 57,1 5.243.516 58,3 5.284.090 58,3 5.252.048 57,8 5.397.894 58,4 

Unidades residenciais de cuidados continuados 64.754 0,6 82.838 0,9 99.685 1,1 90.477 1,0 92.457 1,0 106.425 1,2 

Prestadores de cuidados de saúde em ambulatório 1.979.139 18,8 1.848.032 19,2 1.706.475 19,0 1.814.989 20,0 1.854.863 20,4 1.843.968 20,0 

Prestadores de serviços auxiliares 584.452 5,6 528.754 5,5 492.773 5,5 463.474 5,1 467.611 5,1 479.965 5,2 

Venda a retalho e outros fornecedores de bens médicos 1.815.976 17,3 1.486.448 15,4 1.326.849 14,8 1.317.666 14,5 1.321.447 14,5 1.330.027 14,4 

Prestadores de cuidados preventivos 4.958 0,0 5.801 0,1 6.167 0,1 7.301 0,1 7.300 0,1 6.802 0,1 

Prestadores de serviços de administração e financiamento 
dos sistemas de saúde 

93.949 0,9 105.567 1,1 50.680 0,6 33.380 0,4 30.125 0,3 29.343 0,3 

Outros  64.667 0,6 74.683 0,8 65.740 0,7 58.821 0,6 60.417 0,7 41.801 0,5 

Total 10.507.205 100,0 9.640.572 100,0 8.991.885 100,0 9.070.198 100,0 9.086.268 100,0 9.236.225 100,0 

Fonte: INE; Conta Satélite da Saúde, 2017. 
Legenda: (1) Valor provisório à data de 8 de agosto de 2017. 
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Tabela 2 – Despesa corrente em saúde do SNS e SRS por função de cuidados de saúde. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015(1) 

 
Milhares 

de € 
Peso  

(%) 
Milhares 

de € 
Peso  

(%) 
Milhares 

de € 
Peso  

(%) 
Milhares 

de € 
Peso  

(%) 
Milhares 

de € 
Peso  

(%) 
Milhares 

de € 
Peso  

(%) 

Cuidados curativos, de reabilitação e continuados 7.655.544 72,9 7.200.212 74,7 6.893.942 76,7 7.053.261 77,8 7.054.079 77,6 7.151.418 77,4 

Com internamento 2.656.772 25,3 2.481.493 25,7 2.389.068 26,6 2.404.558 26,5 2.415.815 26,6 2.356.270 25,5 

Hospital de dia 982.329 9,3 971.307 10,1 1.092.742 12,2 1.137.593 12,5 1.153.300 12,7 1.280.452 13,9 

Sem internamento 3.986.301 37,9 3.718.281 38,6 3.386.228 37,7 3.483.848 38,4 3.457.247 38,0 3.486.527 37,7 

Cuidados domiciliários 30.142 0,3 29.131 0,3 25.904 0,3 27.262 0,3 27.717 0,3 28.169 0,3 

Serviços auxiliares (2) 777.484 7,4 694.469 7,2 596.897 6,6 556.697 6,1 567.282 6,2 619.875 6,7 

Artigos médicos (2) 1.815.976 17,3 1.486.448 15,4 1.326.849 14,8 1.317.666 14,5 1.321.562 14,5 1.330.027 14,4 

Produtos farmacêuticos e outros bens 
médicos não duráveis (2) 

1.737.808 16,5 1.404.713 14,6 1.242.711 13,8 1.228.987 13,5 1.239.811 13,6 1.255.838 13,6 

Aparelhos terapêuticos e outros bens 
médicos (2) 

78.168 0,7 81.735 0,8 84.138 0,9 88.679 1,0 81.751 0,9 74.189 0,8 

Cuidados preventivos 164.252 1,6 153.876 1,6 123.517 1,4 109.194 1,2 113.220 1,2 105.562 1,1 

Governação e administração dos sistemas de saúde 
e de financiamento 

93.949 0,9 105.567 1,1 50.680 0,6 33.380 0,4 30.125 0,3 29.343 0,3 

Total 10.507.205 100,0 9.640.572 100,0 8.991.885 100,0 9.070.198 100,0 9.086.268 100,0 9.236.225 100,0 

Fonte: INE; Conta Satélite da Saúde, 2017. 
Legenda: (1) Valor provisório à data de 8 de agosto de 2017. (2) Não especificados por função. 
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4.3. Despesa com cuidados hospitalares 
A Tabela 3 inclui dados de despesa corrente do SNS e SRS com hospitais públicos e privados. 

Na Conta Satélite da Saúde, os dados de hospitais referem-se a hospitais gerais e hospitais 

especializados e o valor dos hospitais privados inclui o valor de despesas com Parcerias 

Público-Privadas (PPP). A despesa do SNS e SRS teve um aumento ao longo do tempo, com 

uma inversão desta tendência de 2011 para 2012, retomando, após esse período, uma 

trajetória de crescimento. Em 2015, o valor de despesa do SNS e SRS com hospitais públicos e 

privados era de cerca 5,4 mil milhões de euros. Em 2015, 89,7% da despesa do SNS e SRS com 

cuidados de saúde hospitalar destinava-se aos hospitais públicos (cerca de 4,8 mil milhões de 

euros) e 10,3% dizia respeito a despesa com hospitais privados (cerca de 521 milhões de 

euros). A percentagem de despesa com hospitais públicos, no total da despesa hospitalar, 

anual decresceu cerca de três pontos percentuais no período analisado. 

Tabela 3 – Despesa corrente do SNS e SRS com hospitais. (milhares de euros). 

Ano 

Hospitais públicos Hospitais privados (2) 

Total 

Variação face 
ao ano anterior 

(%) Milhares € 
Peso no total 

(%) 
Milhares € 

Peso no total 
(%) 

2006 4.299.740 92,9 326.744 7,1 4.626.484 - 

2007 4.434.845 92,9 339.099 7,1 4.773.944 3,2 

2008 4.686.957 92,8 361.841 7,2 5.048.798 5,8 

2009 5.063.514 94,6 290.184 5,4 5.353.698 6,0 

2010 5.508.028 93,4 391.282 6,6 5.899.310 10,2 

2011 5.119.364 92,9 389.085 7,1 5.508.449 -6,6 

2012 4.796.241 91,5 447.275 8,5 5.243.516 -4,8 

2013 4.800.853 90,9 483.237 9,1 5.284.090 0,8 

2014 4.731.240 90,1 520.808 9,9 5.252.048 -0,6 

2015(1) 4.843.651 89,7 554.243 10,3 5.397.894 2,8 

Fonte: INE; Conta Satélite da Saúde, 2017. (1) Valor provisório à data de 8 de agosto de 2017. (2) De acordo com a 
classificação da Conta Satélite da Saúde, este valor engloba as PPP. 

 

Segundo o boletim anual das PPP, os encargos para o setor público com as PPP no setor da 

saúde ascenderam a cerca de 429 milhões em 2015 e 442 milhões de euros em 2016, o que 

significou um aumento de 3% no período analisado (Tabela 4). Destes encargos, 82,6% foram 

explicados pela prestação dos serviços clínicos (estabelecimentos hospitalares) e 17,4% foram 

devidos à construção e manutenção das infraestruturas hospitalares (edifícios). De acordo com 

este mesmo boletim, os encargos com as PPP tiveram um desvio de 4% acima do valor previsto 

no orçamento do Estado de 2016.  
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Tabela 4 – Encargos líquidos acumulados com as PPP do setor da saúde, 2015-2016. 

Tipologia de encargos 

2015 2016 

Milhares € 
Peso no 

total (%) 
Milhares € 

Peso no 
total (%) 

Estabelecimentos 349.767 81,5 365.142 82,6 

Pagamentos Contratuais (1) 284.742 66,4 295.853 66,9 

Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul (2) 589 0,1 277 0,1 

Hospitais PPP 284.153 66,2 295.576 66,9 

Protocolos/outros (Hospitais PPP) (3) 22.948 5,3 19.796 4,5 

Pagamentos de Reconciliação (4) 42.077 9,8 49.493 11,2 

Edifícios 79.258 18,5 76.993 17,4 

Pagamentos Contratuais (1) 72.008 16,8 69.923 15,8 

Pagamentos de Reconciliação (4) 7.250 1,7 7.070 1,6 

Total 429.024 100,0 442.135 100,0 

Fonte: Boletim Anual das PPP – 2016 (e 4.º trimestre de 2016). Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos. 
Ministério das Finanças, 2017.  
Legenda:  
(1) Não inclui pagamentos de reconciliação. 
(2) Pagamentos relativos a acertos pelo término da parceria em novembro de 2013. 
(3) Inclui os pagamentos relativos ao protocolo VIH/SIDA estabelecido no Hospital de Cascais e aos protocolos 

VIH/SIDA e esclerose múltipla celebrados no Hospital de Braga, bem como os pagamentos referentes às 
doenças Lisossomais, no âmbito do programa de financiamento para o tratamento da hepatite C crónica. 

(4) Acertos de pagamento relativos a períodos anteriores. 

 

4.4. Despesa com cuidados de ambulatório 
A Tabela 5 inclui dados de despesa corrente do SNS e SRS com cuidados de ambulatório. A 

despesa total com prestadores de ambulatório foi de cerca 1,8 mil milhões de euros em 2015. 

Mais de metade (60,9%) desta despesa destinava-se a estabelecimentos públicos que prestam 

cuidados de saúde primários e secundários em regime de ambulatório. Cerca de 175 milhões 

de euros (9,5%) eram gastos através de convenções com consultórios médicos, de medicina 

dentária e de outros prestadores de cuidados de saúde privados. Com prestadores de cuidados 

de saúde de ambulatório ao domicílio (como serviços de enfermagem ou terapia) não 

existiram gastos em 2014 ou em 2015. Por fim, com outros centros privados de cuidados de 

saúde especializados em ambulatório, nos quais se incluem os centros de diálise, foram gastos 

cerca de 546 milhões de euros. 
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Tabela 5 – Despesa corrente do SNS e SRS com prestadores de cuidados de saúde em ambulatório. 
(milhares de euros). 

Ano 
Consultórios 

(2) 

Centros de cuidados 
de saúde 

especializados (3) 

Prestadores de 
cuidados 

domiciliários 
Outros (4) 

Total 
Variação 

face ao ano 
anterior (%) 

 Privados Públicos Privados Públicos Privados 

2006 79.163 1.330.848 1 9.000 284.119 1.703.131 - 

2007 83.500 1.309.455 1 13.965 300.869 1.707.790 0,3 

2008 88.225 1.276.293 2 21.374 366.630 1.752.524 2,6 

2009 106.887 1.266.321 2 27.000 446.887 1.847.097 5,4 

2010 99.298 1.399.492 3 28.000 452.346 1.979.139 7,1 

2011 105.992 1.250.234 10 22.677 469.119 1.848.032 -6,6 

2012 127.759 1.065.307 18 24.650 488.741 1.706.475 -7,7 

2013 144.991 1.148.381 3 0 521.614 1.814.989 6,4 

2014 152.114 1.170.176 0 0 532.573 1.854.863 2,2 

2015(1) 175.137 1.122.480 0 0 546.351 1.843.968 -0,6 

Fonte: INE; Conta Satélite da Saúde, 2017.  
Legenda: (1) Valor provisório à data de 8 de agosto de 2017. (2) Consultórios ou gabinetes médicos, de medicina 
dentária e de outros prestadores de cuidados de saúde. (3) Centros de cuidados de saúde especializados em 
ambulatório. (4) Outros centros de cuidados de saúde especializados em ambulatório. 

 

De acordo com a DGS, em 2015 foram gastos cerca de 14,5 milhões de euros com o Programa 

Nacional de Promoção da Saúde Oral (Tabela 6). Destes, 78,4% diziam respeito a crianças e 

jovens até aos 18 anos de idade (11,4 milhões de euros), 18,8% foram gastos com o programa 

de seguimento de mulheres grávidas no SNS (2,7 milhões de euros), 2,8% com outros projetos 

como o dirigido a pessoas idosas beneficiárias do complemento solidário, portadores de 

VIH/SIDA e a intervenção precoce do cancro oral (406 mil euros). Desde a sua introdução, o 

programa teve um grande crescimento, em termos de despesa e de número de cheques 

emitidos, seguido de um decréscimo de 2012 a 2014. Em 2016, o valor total gasto com 

cheques- dentista situava-se em cerca de 14,5 milhões de euros. 
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Tabela 6 – Despesa com o Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral. 

Ano 
 Cheques Pagos 

(n.º) 

Execução orçamental (milhares de euros) Variação face 
ao ano anterior 

(%) SOCJ (1) Grávidas (2)  
Outros 

projetos (3) 
Total 

2008 390.920 0 948 130 1.079 - 

2009 4.005.400 7.683 2.439 870 10.991 919,0 

2010 20.182.360 12.814 2.725 816 16.355 48,8 

2011 15.423.800 13.386 2.705 1.155 17.246 5,4 

2012 16.179.680 13.380 2.850 118 16.348 -5,2 

2013 15.035.555 11.600 2.718 797 15.116 -7,5 

2014 12.585.910 11.420 2.507 356 14.282 -5,5 

2015 13.969.615 11.404 2.738 406 14.548 1,9 

2016 13.154.175 8.770 2.128 3.636 14.533 -0,1 

Fonte: DGS. Informação recebida à data de 22 de setembro de 2017.  
Legenda: (1) Crianças e jovens até aos 18 anos. (2) Mulheres grávidas seguidas no SNS. (3) Pessoas idosas beneficiárias 
do complemento solidário, Portadores de VIH/SIDA e Projeto de Intervenção Precoce do Cancro Oral. 

 

Na tabela seguinte é apresentada a despesa do SNS com a diálise ambulatória. Em 2015, a 

despesa com estes cuidados foi de 247 milhões de euros. No ano seguinte, a despesa ascendeu 

a 253 milhões de euros, o que significou um aumento de 2,5%, em linha com o aumento do 

número de utentes.  

Tabela 7 – Evolução dos gastos com a diálise ambulatória (milhares de euros). 

 
Faturas (n.º) 

Utentes  
(nº médio 

mensal) 

Faturação SNS 
(milhares de €) 

Variação face ao 
ano anterior (%) 

2015 1.280 10.731 247.180  - 

2016 1.273 10.990 253.420 2,5 

Fontes: Relatório e contas 2016. Administração Central do Sistema de Saúde, IP.  Lisboa: 2017. 

 

4.5. Despesa com cuidados continuados 
A despesa com a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) teve um 

aumento desde 2006, atingindo um pico em 2012 (Tabela 8). Esses valores só foram 

ultrapassados novamente em 2016. Em 2015, o gasto total do MS com a RNCCI era de cerca 

116,6 milhões de euros, correspondentes a 115,4 milhões de euros de despesas de 

funcionamento e de 1,1 milhões de euros de despesas de investimento. A despesa para o 

Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS), neste mesmo ano, 

representou cerca de 34,8 milhões de euros. No último ano, a RNCCI representava uma 

despesa para o MTSSS de 36,3 milhões de euros, enquanto os custos para o MS ascendiam a 

aproximadamente 136 milhões de euros. 
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Tabela 8 – Evolução dos custos com a RNCCI (milhares de euros). 

Ano 
MTSSS: 

total 
MS: 

investimento 
MS: 

funcionamento 
MS: 

total 
Total RNCCI  

Variação face 
ao período 

anterior (%) 

2006 24 2.650 588 3.238 3.262 - 

2007 2.239 2.170 12.621 14.791 17.030 422,1% 

2008 9.697 2.094 21.242 23.336 33.033 94,0% 

2009 14.846 10.701 49.490 60.190 75.036 127,2% 

2010 19.566 29.840 83.648 113.488 133.054 77,3% 

2011 25.208 23.804 88.419 112.223 137.430 3,3% 

2012 26.457 20.380 117.665 138.045 164.502 19,7% 

2013 27.697 4.716 115.591 120.307 148.004 -10,0% 

2014 31.764 2.677 118.264 120.941 152.705 3,2% 

2015 34.863 1.196 115.496 116.692 151.556 -0,8% 

2016 36.373 296 135.769 136.065 172.438 13,8% 

Fonte: Relatório de monitorização da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) – 2016. ACSS. 
Lisboa: 2017. 
Legenda: MTSS = Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. MS = Ministério da Saúde. ND = Não 
disponível. 

 

4.6. Despesa com cuidados de saúde primários 
A despesa com cuidados de saúde primários está descrita na tabela seguinte: 

Tabela 9 – Despesa com cuidados de saúde primários (milhares de euros). 

 
ARS (1) 

Variação face ao ano 
anterior (%) 

2010 4.039.916 - 

2011 3.535.026 -12,5% 

2012 3.292.688 -6,9% 

2013 3.243.638 -1,5% 

2014 3.262.934 0,6% 

2015 3.319.800 1,7% 

2016 3.403.000 2,5% 

Fonte: ACSS. Informação recebida à data de 14 de setembro de 2017. 
Legenda: 
(1) ARS - custos operacionais (não consolidado) sem encargos com as PPP, exceto ULS. 

 

Os custos operacionais com as ARS foram de cerca 3,3 mil milhões de euros em 2015 e de 3,4 

em 2016. Saliente-se que a despesa com as ARS não inclui encargos com as PPP e não 

representa a totalidade dos encargos com cuidados primários, dado que uma parte destes 

encargos estão nas ULS, para as quais não foi possível determinar os custos operacionais 

unicamente com cuidados primários. 
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4.7. Despesa com medicamentos, outros bens médicos e MCDT 
Os custos com medicamentos hospitalares e de ambulatório são apresentados na tabela 10. 

Em 2015, os medicamentos hospitalares representaram uma despesa de cerca de mil milhões 

de euros e os medicamentos de ambulatório um custo de 1,1 mil milhões de euros. Em 2016, 

estes foram de cerca de 1,1 e 1,2 mil milhões de euros, respetivamente. 

Tabela 10 –  Custos com medicamentos no SNS. 

Ano 
Despesa com medicamentos (milhares de €) 

Total 
Variação face ao 
ano anterior (%) Hospitalares (1) Ambulatório (2) 

2011 1.045.454 1.326.000 2.371.454 - 

2012 1.017.942 1.173.075 2.191.017 -7,6% 

2013 974.817 1.160.219 2.135.036 -2,6% 

2014 959.397 1.170.353 2.129.750 -0,2% 

2015 1.033.710 1.182.180 2.215.890 4,0% 

2016 1.107.371 1.189.797 2.297.168 3,7% 

Fonte: Portal do SNS: área da transparência. SPMS. Lisboa: 2017. Data de extração: 10 de agosto de 2017.  
Legenda: (1) Despesa com medicamentos dispensados nas instituições hospitalares do SNS com gestão pública; 
medicamentos abrangidos pelo Código Hospitalar Nacional de Medicamentos, englobando medicamentos de uso 
humano com Autorização de Introdução no Mercado e Autorização de Utilização Excecional. (2) Despesa com 
medicamentos dispensados em farmácias comunitárias a utentes do SNS e subsistemas. 

 

Figura 7 – Percentagem de despesa do SNS com medicamentos hospitalares, por área de prestação, 
2015 (total de 1.034.280 milhares de euros). 

 
Fonte: Infarmed - Monitorização mensal do consumo de medicamentos em meio hospitalar. Lisboa: INFARMED. 
Direção de Informação e Planeamento Estratégico, 2015. 
Legenda: A categoria de consultas externas inclui os medicamentos dispensados no ambulatório dos serviços 
farmacêuticos. Unidades de MCDT incluem unidades técnicas. A categoria de Cuidados de Saúde Primários 
compreende a dispensa de medicamentos para os cuidados de saúde primários nas ULS. 
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Relativamente à despesa com medicamentos no ambulatório (Infarmed, 2016), o crescimento 

dos encargos com medicamentos não genéricos foi superior ao crescimento dos encargos com 

medicamentos genéricos, apesar da quota destes ter aumentado em termos de unidades. 

Figura 8 – Evolução anual da despesa do SNS com medicamentos genéricos e não genéricos, 2012-2016 
(milhares de euros). 

Fonte: Infarmed - Monitorização mensal do consumo de medicamentos no ambulatório do SNS. Lisboa: Infarmed. 
Direção de Informação e Planeamento Estratégico, 2016 

 
A conta satélite do SNS registava, em 2015, cerca de 1,2 mil milhões de euros gastos com 

produtos farmacêuticos (tabela 11). No período de 2012 a 2014 houve um decréscimo de 

despesa com produtos farmacêuticos, uma reversão da tendência até aí registada. 

Adicionalmente, o peso da despesa com outros retalhistas e fornecedores representava 

apenas 5,6% do total da despesa desta rubrica.  

 

1.182.180 1.189.820 
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Tabela 11 – Despesa corrente do SNS e SRS com retalhistas e outros fornecedores de bens médicos 
(milhares de euros). 

Ano Farmácias 

Outros retalhistas e 
fornecedores de bens médicos, 
aparelhos médicos e produtos 

farmacêuticos 

Total 
Variação face ao 
ano anterior (%) 

2006 1.424.967 70.461 1.495.428 - 

2007 1.480.759 67.700 1.548.459 3,5% 

2008 1.554.731 66.051 1.620.782 4,7% 

2009 1.651.268 69.195 1.720.463 6,2% 

2010 1.737.808 78.168 1.815.976 5,6% 

2011 1.404.713 81.735 1.486.448 -18,1% 

2012 1.242.711 84.138 1.326.849 -10,7% 

2013 1.228.987 88.679 1.317.666 -0,7% 

2014 1.239.721 81.726 1.321.447 0,3% 

2015(1) 1.255.838 74.189 1.330.027 0,6% 

Fonte: INE; Conta Satélite da Saúde, 2017. (1) Valor provisório à data de 8 de agosto de 2017. 

 

Em relação aos Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT), como se pode 

ver a partir da Tabela 12, a despesa ascendia a cerca de 364 milhões em 2016 (embora neste 

ano se incluam apenas os valores até novembro) e cerca de 383 milhões de euros em 2015. Em 

2016, a maior fatia do custo era representada pelas análises clínicas (39,2%), seguida pela área 

de radiologia (24,1%) e de medicina física e reabilitação (18,6%). 

Tabela 12 – Requisições de MCDT realizados em entidades convencionadas, por área de MCDT, 2014-
2016. 

Área MCDT 

2014 2015 2016 

Milhares 
de € 

Peso no 
total (%) 

Milhares 
de € 

Peso no 
total (%) 

Milhares 
de € 

Peso no 
total (%) 

Análises Clínicas 138.989 41,6 157.175 41,0 142.876 39,2 

Radiologia 85.070 25,4 94.611 24,7 87.833 24,1 

Medicina Física e de Reabilitação 62.169 18,6 67.980 17,7 67.932 18,6 

Endoscopia Gastroenterológica 20.128 6,0 32.970 8,6 36.201 9,9 

Cardiologia 18.787 5,6 20.375 5,3 19.589 5,4 

Medicina Nuclear 3.744 1,1 4.007 1,0 3.994 1,1 

Anatomia Patológica 3.350 1,0 3.532 0,9 3.709 1,0 

Pneumologia e Imunoalergologia 1.511 0,5 1.776 0,5 1.727 0,5 

Outros 696 0,2 653 0,2 650 0,2 

Total 334.444 100,0 383.079 100,0 364.511 100,0 

Fonte: Portal do SNS: área da transparência. SPMS. Lisboa: 2017. Data de extração: 16 de agosto de 2017.  
Legenda: Evolução das requisições de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT) realizados em 
entidades convencionadas, desdobrado por área de MCDT. (1) O ano de 2016 inclui apenas os valores até novembro. 
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A Tabela 13 incorpora dados sobre a despesa com laboratórios médicos e de diagnóstico e 

outros prestadores de serviços auxiliares. A despesa total com esta categoria ascendia a cerca 

de 384 milhões de euros em 2015. Destes, 83,9% eram gastos com laboratórios médicos e de 

diagnóstico privados. 

Tabela 13 – Despesa corrente do SNS e SRS com laboratórios médicos e de diagnóstico (milhares de 
euros). 

 
Públicos Privados Total 

Variação face ao ano 
anterior (%) 

2006 72.379 363.356 435.735 - 

2007 77.201 355.477 432.678 -0,7% 

2008 73.377 377.530 450.907 4,2% 

2009 75.136 397.426 472.562 4,8% 

2010 80.508 394.861 475.369 0,6% 

2011 69.104 365.994 435.098 -8,5% 

2012 60.318 346.072 406.390 -6,6% 

2013 58.089 313.409 371.498 -8,6% 

2014 57.605 315.563 373.168 0,4% 

2015(1) 61.842 322.799 384.641 3,1% 

Fonte: INE; Conta Satélite da Saúde, 2017. (1) Valor provisório à data de 8 de agosto de 2017. 

 

4.8. Despesa com serviços auxiliares de transporte 
A tabela seguinte inclui dados de fornecedores de transporte de doentes e de emergência. A 

despesa com esta rubrica foi de cerca de 95 milhões de euros, em 2015. 

Tabela 14– Despesa corrente do SNS e SRS com prestadores de serviços auxiliares (milhares de euros). 

 
Transporte de doentes e 

emergência privados 
Variação face ao ano 

anterior (%) 

2006 74.763 - 

2007 78.829 5,4% 

2008 90.172 14,4% 

2009 110.577 22,6% 

2010 109.083 -1,4% 

2011 93.656 -14,1% 

2012 86.383 -7,8% 

2013 91.976 6,5% 

2014 94.443 2,7% 

2015(1) 95.324 0,9% 

Fonte: INE; Conta Satélite da Saúde, 2017. (1) Valor provisório à data de 8 de agosto de 2017. 

 

4.9. Despesa com lista de espera de inscritos em cirurgia (SIGIC) 
Segundo o Relatório síntese da atividade cirúrgica programada, no ano 2015 foram registados 

mais de 84 mil episódios com emissão de nota de transferência ou vale de cirurgia, o que 

resultou na realização de 20.284 intervenções cirúrgicas (Tabela 15). Destas, 20.054 
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intervenções foram realizadas em hospitais convencionados e 230 em hospitais do SNS que 

aceitaram transferências de outros hospitais. Dado que o valor médio das cirurgias no hospital 

de destino era de aproximadamente 1.800€, o custo global ascendeu a cerca de 36 milhões de 

euros. 

Tabela 15 – Despesa com lista de espera de inscritos em cirurgia dos hospitais do SNS por ARS, 2015. 

ARS 
Episódios com nota de 
transferência/ vale de 

cirurgia emitido (n.º) 

Operados em 
hospitais de 
destino (n.º) 

Valor médio por operado em 
hospitais de destino (€) 

Valor total  
 (milhares €) (1) 

Norte 21.049 4.771 2.353 11.227 

Centro 17.466 4.427 1.668 7.384 

LVT 35.125 7.339 1.741 12.777 

Alentejo 3.778 629 1.578 993 

Algarve 6.846 3.118 1.140 3.554 

País 84.264 20.284 1.799 36.499 

Fonte: Relatório síntese da atividade cirúrgica programada. Unidade Central de Gestão de Inscritos para Cirurgia. 
ACSS, 2016.  
Legenda: (1) Análise dos autores: número de operados em hospitais de destino valorizados pelo valor médio 
económico por operado em hospital de destino. 

 

4.10. Orçamento versus despesa efetiva 
Ao longo dos anos, a dotação orçamental inicial nem sempre coincidiu com a dotação 

executada, sendo normalmente inferior, o que denota uma suborçamentação para a saúde 

(ver Tabela 16). Em média, para os anos considerados, os valores executados são 1,5% 

superiores aos orçamentados inicialmente.  

Tabela 16 – Flexibilidade do orçamento (milhões de euros) 

Ano Dotação inicial Dotação execução Taxa de execução (%) 

2008 7.900 7.900  0,0% 

2009 8.100 8.200  1,2% 

2010 8.699 8.849  1,7% 

2011 8.100 8.254  1,9% 

2012 7.525 7.762  3,1% 

2013 7.814 7.874  0,8% 

2014 7.596 7.738  1,9% 

2015 7.883 7.883  0,0% 

2016 7.947 8.179  2,9% 

Fonte: ACSS. Informação recebida à data de 14 de setembro de 2017. 

 

Foi ainda necessário proceder, em alguns anos, a orçamentos retificativos, nomeadamente, 

com um reforço de 1,5 mil milhões de euros em 2012 e 432 milhões de euros em 2013 para 

regularização de dívidas (Figura 9). 
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Figura 9 – Evolução anual da dotação orçamental do SNS, 2008-2017 (milhões de euros). 

Fonte: ACSS. Informação recebida à data de 14 de setembro de 2017. 

 

4.11. Dívida a fornecedores do SNS 
O prazo médio de pagamento das instituições do SNS aos seus fornecedores diminuiu desde 

2014 (Tabela 17). Em 2016, a média das instituições do SNS pagava em média após 166 dias. 

Cerca de 50% das instituições pagavam, em média, em menos de 137 dias. Tanto os valores 

mínimos como máximos do prazo médio de pagamento diminuíram nos anos analisados. 

Tabela 17 – Prazo médio de pagamento (dias) das instituições do SNS a fornecedores, 2014-2016. 

Ano Média Mediana Mínimo Máximo 

2014 218 125 11 799 

2015 180 124 15 718 

2016 166 137 5 552 

Fonte: Portal do SNS: área da transparência. SPMS. Lisboa: 2017. Data de extração: 16 de agosto de 2017.  

 

Nos anos para os quais havia informação disponível, a dívida das instituições do SNS flutuou, 

mas com manutenção da tradição de acumulação de dívida das instituições do SNS, como 

pode ser observado na Figura 10. No ano 2015, em média, a dívida mensal foi de cerca 28 

milhões de euros, a dívida vencida mensalmente foi de cerca 17 milhões de euros e os 

pagamentos em atraso estiveram na ordem dos 9,8 milhões de euros por mês. 
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Figura 10 – Média dos valores mensais de dívida das instituições do SNS (milhares de euros), 2014-2016. 

Fonte: Portal do SNS: área da transparência. SPMS. Lisboa: 2017. Data de extração: 06 de setembro de 2017.  

 

A questão das dívidas do SNS a fornecedores é particularmente importante, não só por ser 

recorrente há muitos anos e atingir valores bastante significativos, mas também porque é um 

caso excecional no âmbito das contas públicas. De facto, e considerando os dados mais 

recentes da Direção Geral do Orçamento, a Saúde representa 79% do total das dívidas em 

atraso das Administrações Públicas e 97% da Administração Central: 

 
Tabela 18 – Pagamentos em atraso - dívidas por pagar há mais de 90 dias, (milhões de euros) 

 
2016 2017 

Subsetor Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. 

Administrações Públicas 851 911 974 985 987 1.007 1.070 1.095 1.144 

Admin. Central excl. subs. saúde 17 19 19 17 17 20 20 21 20 

Subsector da Saúde 6 0 2 1 3 4 4 4 5 

Hospitais EPE 544 613 672 701 703 739 806 852 903 

Empresas públicas reclassificadas 13 13 12 11 11 12 12 13 12 

Administração Local 150 151 151 148 147 128 125 107 105 

Administração Regional 120 115 118 107 106 103 102 99 99 

Outras Entidades 3 1 1 1 1 1 1 1 1 

Empr. públicas não reclassificadas 3 1 1 1 1 1 1 1 1 

Total 854 912 975 986 987 1.007 1.071 1.096 1.145 

Fonte: Direção Geral do Orçamento: execução orçamental agosto de 2017. Data de extração: 26 de setembro de 
2017.  

 

 



 

- 27 - 
 

CNS – Conselho Nacional de Saúde | Av. Padre Cruz, 1049-062 Lisboa | Tel.: +351 217 519 200 | Fax: +351 217 526 400 | Email: geral@cns.min-saude.pt 

 

5. Mapa dos fluxos financeiros 
Nos subcapítulos anteriores foram descritos os movimentos dos fluxos financeiros dentro do 

SNS e como se encontravam distribuídos, identificando-se ainda os prestadores das áreas que 

recebiam maiores e menores percentagens do financiamento. Assim, a Figura 11 pretende 

representar a arquitetura do SNS, identificando os principais movimentos financeiros no SNS 

português para o ano 2015.  

 

Figura 11 – Mapa dos fluxos financeiros no SNS (milhares de euros), 2015. 
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Legenda: Elaboração própria com reunião de informação proveniente de várias bases de dados. A fonte preferencial 
de dados para o esquema foi a Conta Satélite da Saúde para o ano de 2015 (provisórios à data de 8 de agosto de 
2017), sendo completada com outras fontes nos casos onde a informação era omissa. Ainda, existiam fontes 
alternativas de informação, que reportaram os seguintes valores: 
(1) Na Conta Satélite da Saúde (INE), os hospitais PPP estão classificados como hospitais privados, logo a sua despesa 
está incluída nos hospitais privados. Segundo o Boletim Anual das PPP de 2016, os encargos líquidos acumulados 
com as PPP do setor da saúde em 2015 era de 429.024 milhares de euros. 
(2) A Conta Satélite da Saúde reportava uma despesa do SNS de 384.641 milhares de euros com laboratórios 
médicos e de diagnóstico, em 2015. 
(3) As despesas de funcionamento do MS com a RNCCI eram de 135.769 milhares de euros em 2015, de acordo com 
o Relatório RNCCI. ACSS – dados de 2015. 
(4) Segundo o portal da transparência, foram gastos em 2015 pelo SNS 1.182.180 milhares de euros com 
medicamentos dispensados em farmácias comunitárias. No entanto, esta despesa englobava utentes do SNS e 
subsistemas. 
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V. Conclusões e recomendações 
Este relatório tinha como objetivo caracterizar o movimento dos fluxos financeiros dentro do 

SNS, nomeadamente elaborar o desenho da arquitetura do SNS, identificar as principais fontes 

de financiamento da despesa do SNS, descrever como são usados os recursos disponíveis e 

como se encontram distribuídos, identificar as áreas que consomem mais e menos recursos 

financeiros e clarificar se os valores orçamentados correspondem à despesa efetiva do SNS.  

Exceto quando especificado, não foi considerado autonomamente o setor social, pelo que a 

desagregação dos fluxos incidiu, maioritariamente, no setor público e no setor privado. 

Foram utilizados como fontes os dados publicados em websites nacionais, como a Conta 

Satélite da Saúde divulgada pelo INE, dados da ACSS sobre a situação económico-financeira do 

SNS e dados internacionais publicados pela OMS e pela OCDE. Foram ainda elaborados 

pedidos de informação a organismos nacionais, para obter informação necessária e que não se 

encontrava publicamente disponível.  

Foi possível concluir que: 

1. O financiamento do sistema de saúde em Portugal é essencialmente público - 57,3% é 

financiado através do SNS e SRS -, mas existe uma grande componente de financiamento 

privado, com as famílias a suportarem diretamente 27,7% do total através de pagamentos 

diretos. Entre os países europeus, Portugal é dos que apresenta as percentagens mais 

elevadas de pagamentos diretos, originando consequências adversas para a equidade no 

financiamento dos cuidados de saúde. Os subsistemas representavam 5,3% do 

financiamento e 4,6% os seguros privados. 

2. Em 2015, a despesa corrente com o SNS e SRS representou um montante de cerca de 9,2 

mil milhões de euros. Deste valor, a maioria foi gasta com cuidados curativos: os hospitais 

representavam 57% da despesa total (cerca de 5,4 mil milhões de euros) e os cuidados de 

ambulatório foram cerca de 20% (cerca de 1,8 mil milhões de euros). Foram gastos cerca 

de 106 milhões de euros com cuidados continuados, o que corresponde a 1,2% da 

despesa do SNS e SRS.  

3. Em 2015, a despesa com medicamentos hospitalares foi superior a mil milhões de euros. 

No entanto, observou-se, na categoria dos produtos farmacêuticos, um decréscimo na 

despesa. 

4. O acesso à saúde oral sofreu alguns constrangimentos, desde a criação do SNS. Como 

resposta, foi criado o Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral, que foi sendo 

alargado ao longo dos anos a grupos mais vulneráveis. No presente, o programa oferece 

cuidados de saúde oral, através de cheques-dentista, a crianças, grávidas, beneficiários do 

complemento solidário para idosos, doentes com VIH/SIDA e ainda no âmbito da 

intervenção precoce do cancro oral. Desde a sua introdução, o programa teve um grande 

crescimento, em termos de despesa e de número de cheques emitidos, mas com um 

decréscimo de 2012 a 2014. O valor da despesa com os prestadores situou-se nos 14,5 

milhões de euros em 2015. 

5. Em 2015, a despesa com entidades convencionadas do SNS foi de cerca 383 milhões de 

euros com MCDT e de cerca 247 milhões de euros com diálise de ambulatório. 
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6. O setor privado assume um papel importante em termos da prestação de cuidados em 

ambulatório e MCDT, em particular no sector convencionado. Mais recentemente, 

alargou a oferta de cuidados hospitalares, gere hospitais em regime de PPP; assiste-se, 

também, a uma maior presença do setor social, no âmbito da RNCCI e da contratualização 

com o SNS.  

7. Em termos da variação da despesa executada face ao orçamento inicial, os valores 

executados são, em média, 1,5% superiores, nos anos analisados. Existe uma 

suborçamentação em saúde que acontece consecutivamente, existindo diferenças 

positivas entre o valor orçamentado e o valor de despesa efetiva na maioria dos anos, 

para além de se recorrerem a orçamentos retificativos com reforços para regularização de 

dívidas. Esta situação pode indiciar que a decisão política não é tomada no momento do 

planeamento e orçamentação iniciais, mas sim posteriormente. Apesar da existência de 

metodologias de planeamento e de documentos técnicos que apoiam o planeamento, 

nomeadamente os diversos planos nacionais de saúde, existem falhas na continuidade e 

na execução do que consta do planeamento inicial. Como tal, a despesa não tem sido uma 

consequência do planeamento em saúde, mas constitui, em regra, um fator exógeno ao 

planeamento. 

 

Assim, recomenda o Conselho Nacional de Saúde que: 

 

Recomendação 1:  A oferta de cuidados seja adequada ao perfil epidemiológico da população 
e à evolução demográfica portuguesa, com um maior investimento na 
Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. 
 

Recomendação 2: A despesa pública seja orientada para servir as prioridades em saúde, 
através de políticas custo-efetivas, que permitam um melhor retorno em 
saúde com a alocação cuidada dos recursos disponíveis. 
 

Recomendação 3: O orçamento do SNS deva ter em conta, não só as despesas correntes, 
mas também o investimento em cuidados preventivos e o investimento em 
bens de capital. 
 

Recomendação 4: Sejam avaliados os serviços que o SNS pretende internalizar e, por outro 
lado, aqueles em que é mais vantajoso recorrer a entidades externas, 
convencionadas, para que a prestação privada seja o resultado de uma 
decisão estudada e não apenas uma resposta casuística perante eventuais 
omissões no SNS. 
 

Recomendação 5: Seja criado um orçamento plurianual, que permita maior estabilidade e 
previsão orçamental e contribua para um planeamento efetivo na saúde. 
 

Recomendação 6: Se crie uma cultura de maior transparência na utilização de fundos 
públicos e de maior responsabilização pelas opções em termos de políticas 
de saúde, mediante a disponibilização sistemática de informação sobre os 
fluxos financeiros no SNS. 
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