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ESCLARECIMENTO 

 

“Falta de pagamento ameaça cirurgias de doentes em lista de espera”  

 

Na sequência da notícia do jornal Público de hoje, a Administração Central do Sistema de Saúde vem esclarecer o 

seguinte:  

 

A responsabilidade financeira pela atividade cirúrgica transferida no âmbito do SIGIC cabe ao hospital de origem desde 

2012, abrangendo a assunção do pagamento direto da atividade cirúrgica transferida para outros hospitais do SNS ou 

para entidades convencionadas.  

A Administração Central do Sistema Saúde acompanha em permanência a evolução da situação financeira das 

entidades do SNS, em particular da dívida e dos prazos médios de pagamento.  

Até maio de 2019, os Hospitais EPE receberam um reforço do adiantamento do Contrato-Programa para pagamento 

de dívida vencida, na qual se insere os fornecedores de SIGIC. Adicionalmente, em fevereiro de 2019, executaram-se 

pagamentos de dívida vencida no âmbito das entradas de capital. 

A 30 de abril de 2019 a dívida vencida a entidades que prestam serviços ao SNS e também no âmbito do SIGIC era de 

cerca de 22 milhões de euros, que compara com 19,4 milhões de euros a 31 de dezembro de 2018, não havendo um 

aumento significativo. 

Nas próximas semanas serão atribuídos reforços adicionais referentes a pagamentos da atividade cirúrgica transferida 

no âmbito do SIGIC. Reafirma-se o objetivo de regularizar a situação até ao final do ano, dando assim cumprimento 

aos planos de liquidação dos pagamentos em atraso das entidades EPE do SNS, com o objetivo de reduzir fortemente 

a dívida até ao final do ano. 

 
 
 

14 de junho de 2019 
ACSS, I.P., 

ACSS - Núcleo de Assessoria Executiva, Comunicação e Informação 
comunicacao@acss.min-saude.pt 

 
A ACSS, I.P. tem como missão assegurar a gestão dos recursos financeiros e humanos do Ministério da Saúde 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 em saúde e, em articulação com as Administrações Regionais de Saúde, coordenar 
a contratação da prestação de cuidados de saúde. 
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