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Prémio Nobel Theodore W. Schultz (1979) 

 Theodore W. Schultz emphasized the merits of investing 

in health postulating population health as the decisive 

factor of production. Population quality and knowledge 

matter – “Longer life spans provide additional incentives 

to acquire more education, as investments in future 

earnings. Parents invest more in their children. More on-

the-job training becomes worthwhile. The additional 

health capital and the other forms of human capital

tend to increase the productivity of workers. Longer life 

spans result in more years participation in the labor force, 

and bring about a reduction in ‘sick time’. Better health 

and vitality of workers in turn lead to more productivity 

per man hour at work”.



Prémio Nobel Robert W. Fogel (1993)

 Nobel Laureate Robert W. Fogel elucidates how the 
changes in health, in the composition of diet, in clothing 
and shelter, and reductions in the incidence of infectious 
diseases can significantly affect the efficiency with which 
ingested energy is converted into work output. He 
estimated that improvements in health and nutrition 
contributed to about one-third of income growth in Britain 
between 1790 and 1980. 

 “The rapidly growing level of demand, combined with the 
egalitarian policy of providing medical care at highly 
subsidized prices, has created the crisis in health care 
costs that is now such a focus of public policy debates 
across OECD nations, with various combinations of price 
and governmental rationing under consideration.”



Prémio Nobel Angus Deaton (2015)

 No seu livro “A grande evasão” publicado em 

Portugal já este ano questiona as causas e 

efeitos da desigualdade ao mesmo tempo 

que reconhece que a fuga à pobreza/fome e 

à doença como a mais admirável das 

evasões humanas.





Execução Orçamental do SNS
2014 2015 Est 2015 real 2016 (OE)

Receitas Correntes 8.570 8.614 8.617 8.691

   Transf. SNS 7.796 7.877 7.878 7.943

   Outras 774 737 740 748

Receitas Capital 53 52 36 63

Total Receita 8.623 8.666 8.654 8.754

Despesas Correntes 8.766 8.801 8.876 8.823

   Pessoal 3.465 3.453 3.468 3.591

   Aquisição de Bens 1.486 1.617 1.672 1.577

   FSE 3.667 3.640 3.650 3.568

      Prod vend farmácias 1.225 1.236 1.239 1.187

      MCDT 1.112 1.333 1.154 1.300

      PPP 430 438 449 448

      Outros 900 633 808 633

    Outras 148 91 86 87

Despesas de capital 106 124 149 110

Total Despesa 8.872 8.925 9.025 8.933

Saldo -248,9 -259 -371,8 -179



Sustentabilidade e Competitividade na 

Saúde em Portugal, (Novembro 2010)

“A nossa despesa em saúde per capita (pública e

total) tem crescido continuamente e acima da média

dos países da OCDE e da UE, mas apresenta ainda

registos em níveis inferiores aos padrões médios do

mundo desenvolvido (cerca de 70% da média da

OCDE), na linha do desfasamento existente em

matéria de nível de vida avaliado pelo PIB per capita.”



Sustentabilidade e Competitividade na 

Saúde em Portugal, (Novembro 2010)

“A nossa despesa em saúde per capita (pública e total)

tem crescido continuamente e acima da média dos

países da OCDE e da UE, mas apresenta ainda registos

em níveis inferiores aos padrões médios do mundo

desenvolvido (cerca de 70% da média da OCDE), na

linha do desfasamento existente em matéria de nível de

vida avaliado pelo PIB per capita.”





Evolução do gasto público em Saúde na 

OCDE (USD)





Portugal Vs OCDE

Comparação PIB 
 

Comparação Despesa Pública em Saúde 

PIB per capita da OCDE: 39.277 USD 
PIB per capita Portugal: 28.760 USD 
 
PIB português representa 73% PIB médio OCDE 
 

Despesa Pública  per capita em Saúde na OCDE: 2.659 USD 
Despesa Pública  per capita em Saúde em Portugal: 1.711 USD 
 

Despesa Pública em Saúde em Portugal representa 64% 
despesa média OCDE 

 

 

 



Para além do reforço de dotação

 Investimento é necessário (ex: eficiencia energética)

 Inovação é necessária (Lichtemberg, HCV, 

obesidade)

 Avaliação isenta das tecnologias de Saúde

 Spending review

 Afetação da receita relativa a fat tax, alcool, tabaco



Problema não se resolve com o tempo…



Contas Satélite







O setor económico da Saúde stricto senso

211 (fabricação de produtos farmacêuticos de base)
212 (fabricação de preparações farmacêuticas)
266 (fabricação de equipamentos de radiação, eletromedicina e eletroterapêutico)
325 (fabricação de instrumentos e material cirúrgico).
4646 Comércio por grosso de produtos farmacêuticos
4773 Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados
4774 Comércio a retalho de produtos médicos e ortopédicos, em estabelecimentos 
especializados
4775 Comércio a retalho de produtos cosméticos e de higiene, em estabelecimentos 
especializados
7211 Investigação e desenvolvimento em biotecnologia
84121 Administração Pública - actividades de saúde
86100 Actividades dos estabelecimentos de saúde com internamento

8621 Actividades de prática medica de clínica geral, em ambulatório

8622 Actividades de prática medica de clínica especializada, em ambulatório 

8623 Actividades de medicina dentária e odontologia 

86901 Laboratórios de análises clínicas

86902 Actividades de ambulâncias

86903 Actividades de enfermagem

86904 Centros de recolha e bancos de órgãos

86905 Actividades termais

86906 Outras actividades de saúde humana, n.e.

8710 Actividades dos estabelecimentos de cuidados continuados integrados, com alojamento

8720 Actividades dos estabelecimentos para pessoas com doença do foro mental e do abuso de 
drogas, com alojamento



A mobilização da saúde e do medicamento para uma 

contribuição valiosa no terreno da inovação exige 

passar de uma situação onde ainda existe quem 

pense e/ou actue em termos de oposição entre valor e 

custo do medicamento, favorecendo sem quebras o 

desenvolvimento de uma competitividade baseada no 

conhecimento em articulação com uma optimização 

continuada da gestão dos meios financeiros públicos e 

privados afectos aos cuidados de saúde

Augusto Mateus, 2011, conferencia sobre valor do 

medicamento



O que fazer para ter um setor mais competitivo -

Porto Business School
Para contribuir para um setor mais competitivo e um sistema de saúde 

mais sustentável, sugerem-se medidas que ajudam a criar ecossistema 

para os diferentes agentes gerarem mais valor e emprego.

1 – Concentrar os recursos existentes num número reduzido de 

subclusters

2 - Promover a liberdade de escolha e a concorrência entre 

prestadores.

3 - Pagamento aos prestadores baseado nos resultados alcançados e 

remuneração por capitação ajustada pelo risco.

4 - Aposta em sistemas de informação integrados que potenciem 

melhorias significativas na prestação de cuidados de saúde, evitem 

duplicação e ineficiência

5 –Desenvolvimento iniciativas integradas que possibilitem que Portugal 

seja percecionado no exterior como um país onde as ciências da saúde 

são uma aposta estratégica e um dos setores mais competitivos a nível 

internacional, construindo uma marca e notoriedade comuns a todos os 

agentes do setor, da investigação à prestação.



Conclusões (1)

 O financiamento futuro da saúde deveria ser 

uma prioridade nacional (acordo? Lei de bases?).

 Portugal precisa de mais investimento na saúde.

 O setor da saúde tem um peso muito importante 

em termos da economia nacional (emprego, I, X)

 O setor da saúde tem um forte poder de arrasto 

sobre a economia (em termos de condições de 

saúde pelo aumento de produtividade, redução 

absentismo, etc mas em termos de dinâmica 

económica desde a investigação académica às 

TIC, passando pela aplicação de novos materiais, 

áreas de well being, etc)



Conclusões (2)

 Exemplos internacionais confirmam que o setor

da saúde é poderoso motor de recuperação 

económica (ex: Recovery Act de Obama) 

 Tal como os outros setores económicos, a 

economia da saúde necessita de determinadas 

condições para se desenvolver tais como 

regras de mercado, regulação, previsibilidade e 

estabilidade.

 A internacionalização da saúde é uma 

oportunidade para o país


