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OBJETO SOCIAL 

 

A ACSS, I.P. tem como missão assegurar a gestão dos 

recursos financeiros e humanos do Ministério da 

Saúde (MS) e do Serviço Nacional de Saúde (SNS), bem 

como das instalações e equipamentos do SNS, 

proceder à definição e implementação de políticas, 

normalização, regulamentação e planeamento 

integrado em saúde, promover a inovação e eficiência 

do SNS, disponibilizar informação do sector (nas áreas 

da sua intervenção), em articulação com as 

Administrações Regionais de Saúde, I.P. (ARS), no 

domínio da contratação da prestação de cuidados, e 

com a SPMS, no domínio da planeamento da função de 

IT. 

 

DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO 

O Resultado Líquido em 2019 cifrou-se em 151,9 M€, 

traduzindo numa melhoria de 45,9 M€, face ao ano 

anterior, decorrente do reforço das transferências do 

OE em 530,2 M€, resultando num aumento de 6,1% 

dos rendimentos, superior ao crescimento dos gastos 

de 5,6%, acompanhando o EBITDA e o Resultado 

Operacional, idêntica tendência, com o impacto 

positivo no Fundo Patrimonial. 

Ao nível da Tesouraria, verifica-se uma variação de 

caixa negativa, decorrente do aumento das 

transferências para as entidades do SNS, ainda assim, 

os indicadores financeiros apresentam-se favoráveis. 

 

PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 

Não aplicável  

 

ORGÃOS SOCIAIS  

01-01-2018 a 31-12-2020 – Conselho Diretivo: Presidente: Márcia Roque (desde 18-01-2019) | Vice-Presidente: 

Diogo Serras Lopes (desde 19-04-2019) | Vogal: Pedro Alexandre | Vogal: Ricardo Mestre 

10-12-2014 - 09-12-2019 – Fiscal Único: ABC — Azevedo Rodrigues, Batalha, Costa & Associados, SROC, Lda, 

mantêm-se em funções, aguarda por despacho da tutela, para recondução ou substituição. 
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