
                    
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Lisboa, 21 de outubro de 2021 – São hoje revelados os primeiros dados da segunda parte do estudo 

“A Saúde dos Portugueses”, realizado no âmbito dos 25 anos da Médis, marca do Grupo Ageas 

Portugal, com coordenação da Return On Ideas. 

O estudo “A Saúde dos Portugueses” revela que 66% dos portugueses inquiridos têm acesso a 

subsistemas, seguros ou planos de saúde. Para estes, o Serviço Nacional de saúde (SNS) e os privados 

têm papéis distintos, sendo usados de forma complementar. 

De acordo com a amostra, 49% dos inquiridos possuem um seguro/plano de saúde, 40% subscrevem 

pelo menos um seguro e 35% têm acesso a um subsistema de saúde. Ainda assim, 1/3 dos inquiridos 

não tem acesso a nenhuma destas alternativas, estando a sua gestão da saúde mais dependente do 

SNS ou dos seus recursos financeiros.  

O estudo indica que os inquiridos, com idades compreendidas entre os 18 e os 55 anos, são os que 

mais beneficiam de um seguro de saúde, assim como as pessoas com rendimento adequado ou acima 

das necessidades do agregado. 

Quando questionados se no acompanhamento da doença recorrem ao público ou ao privado, 64% dos 

inquiridos admitem recorrer essencialmente ao SNS e 31% ao privado. No top 3 dos motivos que os 

levam a recorrer ao público estão as “questões financeiras” (58%), “concentração da informação 

clínica” (32%) e “maior confiança nos profissionais de saúde” (26%).  

Por outro lado, os que admitem recorrer mais ao privado, dizem fazê-lo por ser mais fácil aceder a 

consultas/tratamentos (66%). O facto de o “serviço público não dar respostas atempadas” (47%) e a 

66% dos portugueses têm acesso a subsistemas, 
seguros ou planos de saúde 

Serviço público e privado têm diferentes papéis, mas existe uma 
complementaridade entre ambos 



                    
 
 
 
 

 
 

 
 

convicção de que “o privado é mais indicado para os meus problemas de saúde" (16%) são outros 

motivos assinalados pelos inquiridos. 

Numa escala de valorização de 1 a 10 - em que 1 é a pior avaliação e 10 é a melhor - o acesso aos 

serviços de saúde sai pior pontuado do que a qualidade (6.8 de média vs. 7 de média), com 26% dos 

inquiridos a referirem que os acessos, em tempo útil, aos serviços de que necessitam são difíceis.  E é 

aqui, no acesso aos serviços de saúde, que a distinção entre o privado e o público se acentua, com 

vantagem clara para o privado: 53% dos que tendem a privilegiar o privado em contexto de rotina 

considerarem o acesso bom ou muito bom, em comparação com os 37% dos indivíduos que que 

privilegiam o público. 

No que toca à existência de escolhas e alternativas, 57,5% dos inquiridos considera ter bastantes ou 

muitas opções de escolha em serviços e recursos de saúde. Esta percentagem aumenta entre quem 

tem acesso a um subsistema (72%), a um seguro ou plano (59%), ou mesmo a ambos (73%), e diminui 

junto dos que estão apenas dependentes do SNS (40%). De igual modo, o peso dos inquiridos que 

consideram ter poucas opções é bastante maior entre quem habitualmente recorre ao público (31%) 

face a quem recorre ao privado (15%).   

Mais informações em www.saudes.pt 

 

 

 

 

 

http://www.saudes.pt/


                    
 
 
 
 

 
 

 
 

SOBRE A RETURN ON IDEAS 

Fundada em 2008, a Return on Ideas (ROI) é uma empresa de consultoria e de criação de conhecimento que apoia 

empresas e organizações públicas a actuar de forma mais centrada nos seus consumidores e clientes. A Return on 

Ideas fundou e lidera desde 2010 o laboratório C-The Consumer Intelligence Lab, juntando grandes marcas e 

empresas de referência em Portugal na manutenção, em continuidade, do poder do conhecimento sobre a 

realidade que as rodeia.  

Mais informação sobre a ROI em: www.roi.pt; www.clab.com.pt 

 

SOBRE A MÉDIS  

Desde o lançamento em 1996, que a Médis, marca do Grupo Ageas Portugal, se afirmou como uma referência no 

sistema de saúde em Portugal, criando um verdadeiro Serviço Pessoal de Saúde ®.  

A Médis faz 25 anos e quer que a celebração deste aniversário seja útil e relevante para a sociedade, por isso lança 

um projeto de reflexão e conhecimento intitulado por “Saúdes”. O projeto Saúdes pretende ser independente e 

de cariz mais sociológico, ou seja, é complementar aos inúmeros estudos – focados na perspetiva clínica e/ou 

estatística - que já existem no domínio da saúde. O objetivo deste projeto é abrir novas portas e pontos de vista, 

que enriqueçam e alarguem a discussão pública em torno da saúde dos Portugueses. 

O projeto Saúdes terá por isso continuidade no futuro. Para além de outros estudos que possam vir a acontecer, 

lançamos já neste 1º estudo do projeto 5 indicadores de saúde - acesso, uso, literacia, posicionamento e potência 

- que nos permitem mapear, agora e de futuro, a relação pessoal que temos com a saúde. 

 Para mais informações:consulte o website do projeto em www.saúdes.pt ou website da Médis em  

www.medis.pt/. Pode ainda  acompanhar-nos através daa página de Linkedin, 

www.linkedin.com/company/seguromedis/, Instagram, www.instagram.com/seguromedis/ ou Facebook, 

www.facebook.com/SeguroMedis 

 

Para mais informações: 

Helena Guia l hguia@atrevia.com | 926 728 293 
Sara Vinagre l svinagre@atrevia.com l 914 027 237 

Luís Neves Franco | luis.nevesfranco@ageas.pt | 911 098 743 

Rui Rijo | rui.rijo@ageas.pt | 926 756 900 
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