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Comunicado 

Resultados Consolidados do 1ºSemestre de 2022 

 

CUF regista evolução positiva no primeiro semestre 

 

Depois de dois anos marcados pela pandemia Covid-19, em particular no setor da saúde, a CUF regista, 

no primeiro semestre de 2022, uma evolução positiva da atividade assistencial, refletindo o aumento da 

capacidade instalada da rede, bem como o empenho e dedicação das equipas na resposta às necessidades 

de saúde da população. 

Considerando que os resultados do primeiro semestre de 2021 foram ainda bastante impactados pelo 

agravamento significativo da pandemia nos primeiros meses do ano, importa analisar a evolução da 

performance operacional e financeira do Grupo CUF à luz de um período pré-pandemia, concretamente 

relativamente ao primeiro semestre de 2019.  

Assim, comparativamente aos primeiros seis meses de 2019, é de salientar a evolução positiva da 

atividade assistencial ao nível das consultas (+16,4%), cirurgias (+11,4%) e dos serviços de urgência 

(+4,6%). Pese embora o crescimento da atividade assistencial e consequente evolução positiva dos 

Rendimentos operacionais do Grupo CUF, o impacto do agravamento do contexto de inflação, com uma 

maior pressão ao nível dos custos registados no primeiro semestre do ano, traduziu-se num decréscimo 

dos Resultados operacionais (-3,1%), comparativamente ao período homólogo de 2019.   
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1. DESTAQUES DA ATIVIDADE DO 1º SEMESTRE DE 2022 

Analisando a performance operacional e financeira do Grupo CUF a 30 de junho de 2022, destacam-se os 

seguintes aspetos: 

 Os indicadores assistenciais da CUF evoluíram de forma positiva face ao primeiro semestre de 

2019, destacando-se as consultas e as cirurgias, com crescimentos de 16,4% e 11,4%, 

respetivamente. Os serviços de urgências aumentaram 4,6%.  

 Os Rendimentos Operacionais consolidados atingiram o valor de 313,7 milhões de euros, tendo 

registado um incremento de 27,5% comparativamente ao primeiro semestre de 2019. 

 Nos primeiros seis meses de 2022, assistiu-se a um agravamento do contexto de inflação, com 

uma maior pressão ao nível dos custos com fornecimentos e serviços externos. 

 Deste modo, pese embora a evolução positiva dos Rendimentos Operacionais e a aceleração da 

digitalização e automatização de procedimentos administrativos, bem como o esforço 

significativo na contenção dos custos de estrutura, os Resultados Operacionais consolidados 

registaram um decréscimo de 3,1% face ao primeiro semestre de 2019, atingindo o valor de 30,9 

milhões de euros, tendo a respetiva margem EBIT sofrido uma redução de 3,1 pontos 

percentuais. 

 O rácio de Dívida financeira líquida sobre EBITDA (Resultado operacional acrescido de 

amortizações e depreciações e provisões e perdas por imparidade) reduziu de 5,39x, no final de 

2021, para 4,68x, por via da redução da Dívida financeira líquida, e o rácio de Autonomia Financeira 

aumentou de 16,7% para 18,3%, em virtude do reforço dos capitais próprios. 

  



 

 

 

 

 

                                        

 

 

CUF, S.A. 
Sede: Av. do Forte n.º 3 - Edifício Suécia III - Piso 2 • 2790-073 Carnaxide • Portugal 

Tel. (351) 21 00 25 100 • Fax (351) 21 00 25 108 
 Capital Social 53.000.000€ • NIPC 502 884 665 • Matriculada sob o mesmo número na Conservatória do Registo Comercial de Cascais 

www.cuf.pt 

 

3 

2. DESEMPENHO OPERACIONAL 

Indicadores Assistenciais 

  
Cuidados de Saúde Privados 

 
      

(Milhares) 
 

2022 

 Jun 

2019 

 Jun 

22 vs 19 

%  

Consultas  1 267,8 1 089,1 16,4%  

Urgências  185,7 177,4 4,6%  

Cirurgias  29,2 26,2 11,4%  

Dias de Internamento1  67,3 66,9 0,6%  

Partos  1,8 1,8 -0,3%  
1 Foi aplicado um novo critério para a classificação dos Dias de internamento 

(valor de 2019 reexpresso) 
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3. DESEMPENHO FINANCEIRO 

 Indicadores Financeiros 

Valores Não Auditados - (Milhões de Euros) 
2022 

Jun 

2019 

 Jun 

22 vs 19 

 % 

Rendimentos operacionais 313,7 246,1 27,5% 

Gastos operacionais (259,9) (199,8) 30,1% 

EBITDA 53,8 46,3 16,3% 

Margem EBITDA 17,2% 18,8% -1,7p.p. 

Amortizações e Provisões  (23,0) (14,5) 58,8% 

EBIT (Resultados operacionais) 30,9 31,8 -3,1% 

Margem EBIT 9,8% 12,9% -3,1p.p. 

 

 

 

Oeiras, 26 de agosto de 2022 

CUF, S.A. 

 


