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Exmo. Senhor 
Deputado José Matos Rosa 
M.I. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde 
Palácio de São Bento 

 

 

Lisboa, 31 de Agosto de 2016 

 

 
Assunto: Pedido de audição do Senhor Ministro da Saúde, na Comissão Parlamentar de Saúde. 
 
 
 
Senhor Presidente, 
 
 
A Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS), numa nota publicada hoje na sua página 
de internet, referente à execução orçamental do SNS relativa a Julho de 2016, admitiu que se regista 
um aumento dos pagamentos em atraso. 
 
Pode ler-se na referida nota que “relativamente à gestão da dívida importa referir que embora o 
stock dos pagamentos em atraso tenha aumentado, encontra-se muito longe dos máximos atingidos 
no passado. Também neste caso, a comparação homóloga encontra-se influenciada pelas sucessivas 
injecções extraordinárias de fundos realizadas no ano anterior, as quais atingiram ao longo do ano 
cerca de 403M€.” 
 
Ora, o Grupo Parlamentar do CDS-PP entende que é essencial que o Senhor Ministro da Saúde 
justifique a razão dos pagamentos em atraso aos fornecedores dos hospitais estarem a aumentar. 
Importa salientar que em sete meses, os pagamentos em atraso aumentaram 224 milhões de euros 
em hospitais EPE, o que reflecte uma média de aumento de 32 milhões de euros por mês. 
 
Nos últimos anos, foram feitos enormes esforços, por todos os portugueses, para limpar os 
pagamentos em atraso e diminuir os da área da saúde. Esses esforços estão agora a ser deitados por 
terra pelo actual Governo que, pior ainda, desvaloriza este aumento dos atrasos nos pagamentos 
aos fornecedores. 
 
Relativamente a esta matéria, o CDS-PP tem vindo a manifestar a sua preocupação tendo, 
inclusivamente, já questionado o Senhor Ministro da Saúde nesta Comissão Parlamentar. 
 
No entanto, e apesar das explicações dadas pelo Senhor Ministro, que sempre desvalorizou as 
preocupações do CDS-PP, aquando das suas audições na Comissão Parlamentar de Saúde, os 
problemas nos pagamentos aos fornecedores parecem longe do fim. 
 
O agravamento desta situação preocupa o CDS-PP, tornando-se essencial saber o impacto destes 
pagamentos em atraso no funcionamento dos hospitais e na assistência prestada aos utentes. 



 
 
Neste sentido e, ao abrigo dos Artigos 102º e dos números 1, 2 e 3 do 104º do Regimento da 
Assembleia da República, o CDS-PP vem requerer a V. Exa. que providencie uma audição na 
Comissão Parlamentar de Saúde com o Senhor Ministro da Saúde, com o objectivo de explicar a esta 
Comissão o aumento dos pagamentos em atraso aos fornecedores dos hospitais. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 
 

 

(Isabel Galriça Neto) 


