
 
 

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”) 

 

A Luz Saúde informa que concluiu na presente data a aquisição de 81,14% do capital social 

e direitos de voto da S.C.H. - Sociedade Clínica Hospitalar, S.A., que detém e explora a 

“Clínica de Santa Catarina”, situada no Funchal, e a “Policlínica do Caniço”, unidades 

privadas de saúde que atuam no mercado da Região Autónoma da Madeira. 

 

Inaugurada em 1963, a Clínica de Santa Catarina (doravante, a “Clínica”) é uma unidade 

de saúde privada de referência no referido mercado insular da Madeira, dispondo de uma 

vasta oferta de cuidados de saúde, nomeadamente internamento, cirurgia, consultas de 

especialidade e meios complementares de diagnóstico e terapêutica. Para a prestação 

destes cuidados, a Clínica conta atualmente com uma área de cerca de 2.000 m2 e dispõe 

de 37 camas, sendo que tem vindo a realizar obras de renovação e de expansão das suas 

instalações afetas ao internamento e ao bloco operatório, sempre na perspetiva de melhorar 

a oferta de cuidados privados de saúde aos seus clientes. 

 

Em 2015, a S.C.H. - Sociedade Clínica Hospitalar, S.A. realizou cerca de 1.500 cirurgias, 

15.000 consultas e registou proveitos de cerca de 4,3 milhões de euros, contando com a 

colaboração de 50 trabalhadores e mais de 100 médicos de diversas especialidades. 

 

Na presente data, a S.C.H. - Sociedade Clínica Hospitalar, S.A. adquiriu a sociedade 

Núcleo de Imagem Diagnóstica, Lda. e um estabelecimento comercial pertencente à 

sociedade CRMM – Centro de Ressonância Magnética da Madeira, Lda., dedicado à 

realização de exames de diagnóstico de ressonância magnética, passando a Clínica a 

dispor de um serviço completo de Imagiologia, com Ressonância Magnética, Tomografia 

Axial Computorizada (TAC), Ecografia e Radiologia Geral. 
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Lisboa, 15 de março de 2017 

 

Luz Saúde, S.A. (sociedade aberta) 
 

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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