
 
 

Comunicado 

Luz Saúde, S.A.  

sociedade aberta  

Sede: Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 17, 9.º, 1070-313 Lisboa 

Número de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e de identificação 

de pessoa coletiva: 504 885 367 

Capital social integralmente subscrito e realizado: Euros 95.542.254 

(“Luz Saúde”) 

 

Na sequência do seu comunicado de 7 de julho de 2017 relativo à decisão de não-oposição 

à aquisição da totalidade do capital social e direitos de voto das sociedades British Hospital 

– Lisbon XXI, S.A. e Microcular – Centro Microcirurgia Ocular, Laser e Diagnóstico, S.A., e 

90,41% do capital social e direitos de voto da sociedade British Hospital Management Care, 

S.A., pela Autoridade da Concorrência, a Luz Saúde, S.A. informa que concretizou a 

transação referida, passando o Grupo British Hospital a integrar o grupo Luz Saúde. 

 

Esta aquisição, agora concluída, vem reforçar a estratégia da Luz Saúde de alargamento e 

diferenciação da sua oferta em cuidados de saúde, constituindo um novo passo na 

consolidação da Rede Hospital da Luz e da sua missão de alcançar os melhores resultados 

de saúde para os seus clientes.  

 

Com as unidades que compõem o antigo Grupo British Hospital, a Rede Hospital da Luz 

passa agora a deter um total de 22 unidades de saúde, entre hospitais, clínicas e 

residências sénior, que cobrem grande parte do território nacional e asseguram a prestação 

de cuidados integrados e diferenciados de saúde, num compromisso assumido ao longo da 

totalidade do ciclo de tratamento dos seus clientes.    

 

O British Hospital Torres de Lisboa é a unidade de saúde de maior dimensão do «Grupo 

British Hospital», dispondo de 46 camas, 3 salas de bloco e 34 gabinetes de consulta. Em 

2016, este hospital realizou cerca 75 mil consultas e 4.400 cirurgias. 

 

Lisboa, 21 de julho de 2017 
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Contactos 

Representante para as Relações 
com o Mercado da Luz Saúde  
João Novais  

Gabinete de Relações com 
Investidores da Luz Saúde  
Jorge Santos  

Email: investors@luzsaude.pt 
Telefone: + 351 213 138 260 

Fax: + 351 213 530 292 
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