
Resultados Consolidados do exercício de 2021

CUF regressa a resultados anuais positivos

O ano de 2021 constituiu-se como um período de recuperação da atividade assistencial do Grupo
CUF e dos seus indicadores financeiros.

As consultas, urgências e cirurgias apresentaram crescimentos entre os 15,8% e os 26,7%, face a
2020, ano cuja atividade foi fortemente impactada pela pandemia de COVID-19. Resultados que são
fruto do empenho e da dedicação das equipas na retoma da atividade e na resposta às
necessidades de saúde da população, nomeadamente dos mais de 1,1 milhão de clientes que
procuraram e confiaram na rede CUF em 2021.

A recuperação da atividade assistencial, bem como a operação do Hospital CUF Tejo, um dos
maiores e mais inovadores projetos do setor privado da saúde da atualidade que, em 2021,
completou o seu primeiro ano de atividade, refletiram-se na inversão dos resultados líquidos
negativos obtidos em 2020. Também o primeiro ano de operação das novas áreas hospitalares dos
Hospitais CUF Sintra e CUF Torres Vedras, que aumentaram a sua capacidade de resposta às
populações, contribuíram para o regresso aos resultados positivos, registando-se, no exercício de
2021, um resultado líquido consolidado de 34,7 milhões de euros.

De salientar que os resultados de 2021 foram alcançados num contexto de grande pressão em
múltiplas rubricas de custos, desde os custos com pessoal aos fornecimentos e serviços externos,
sobretudo com a crescente inflação sentida logo a partir do 2º semestre. Tal só foi possível através
da aceleração da digitalização e automatização de procedimentos administrativos, bem como
através de um significativo esforço de contenção nos custos de estrutura, desafio que foi
igualmente lançado a todos os parceiros do Grupo CUF.

O investimento contínuo do Grupo na sua expansão e na inovação, continua a ser, em 2021, uma
prioridade, tendo este ascendido aos 39,2 milhões de euros. Um investimento que se traduz no
reforço do seu projeto clínico, com a crescente diferenciação e especialização dos seus
profissionais, e também com o alargamento da oferta clínica da CUF, criando cada vez mais
respostas clínicas às necessidades dos doentes, quer do ponto de vista de acesso, quer do ponto
de vista da inovação em saúde, com a crescente disponibilização de tratamentos inovadores, novas
tecnologias e equipamentos de última geração.
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1. Destaques da Atividade de 2021

A 31 de dezembro de 2021, destacam-se os seguintes aspetos na performance operacional e

financeira do Grupo:

● Ao nível dos indicadores assistenciais, as consultas e serviços de urgência cresceram 26,7%

e 25,3%, respetivamente, face a 2020, enquanto que os dias de internamento e as cirurgias

atingiram aumentos na ordem dos 16%. Comparativamente a 2019, observou-se também

uma evolução positiva em todos os indicadores, à exceção dos serviços de urgência,

evidenciando-se as consultas e cirurgias com incrementos de 8,1% e 5,1%, respetivamente;

● Os rendimentos operacionais consolidados atingiram o valor de 584,2 milhões de euros,

tendo registado incrementos de 25,7% e de 17,9%, comparativamente a 2020 e 2019,

respetivamente, para os quais contribuíram a recuperação dos níveis de atividade

assistencial e o primeiro ano completo de atividade do Hospital CUF Tejo e das novas áreas

hospitalares dos Hospitais CUF Sintra e CUF Torres Vedras, unidades de saúde de

referência nos concelhos onde se inserem, que aumentaram a sua capacidade de resposta

às populações;

● Os resultados operacionais consolidados foram de 49,7 milhões de euros, representando

um aumento de 40,6 milhões de euros face a 2020. Este valor mantém-se em linha com o

valor obtido em 2019, contudo verificou-se uma redução da sua margem em 1,5 p.p. ;

● No exercício de 2021, o Grupo CUF obteve um resultado líquido consolidado de 34,7

milhões de euros, o que representa a inversão do resultado líquido negativo de 23,8 milhões

de euros em 2020. Face a 2019, verificou-se um aumento de 5,7 milhões de euros;

● Destaque para o contributo do segmento de infraestruturas para o resultado líquido de 2021,

tendo representado aproximadamente 31,9% do mesmo;

● No segmento da prestação pública, destaca-se o término do contrato de gestão da PPP do

Hospital Vila Franca de Xira, a 31 de maio de 2021. O Hospital Vila Franca de Xira foi

considerado, ao longo do tempo, por entidades públicas e privadas, pelos utentes e pela

comunidade, como um dos melhores e mais eficientes hospitais do país, sendo esse o
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legado que a CUF deixa ao fim de 10 anos de gestão, com a convicção de que o hospital

continuará a ser um exemplo na rede do SNS;

2. Desempenho Operacional
Indicadores Assistenciais

Cuidados de Saúde Privados

(Milhares) 2021 2020 2019
21 vs 20

%
21 vs 19

%

Consultas 2 369,0 1 869,3 2 191,2 26,7% 8,1%

Urgências 281,9 225,0 365,9 25,3% -23,0%

Cirurgias 53,1 45,6 50,5 16,4% 5,1%

Dias de
Internamento

160,6 138,7 151,9 15,8% 5,8%

Partos 3,8 4,0 3,8 -3,6% 2,0%

Em 2021, registou-se uma evolução positiva na maioria dos indicadores assistenciais,

destacando-se crescimentos de 26,7% e 25,3% nas consultas e serviços de urgência,

respetivamente, face ao período homólogo. Seguidamente, surgem as cirurgias e os dias de

internamento, com incrementos de 16,4% e 15,8%, respetivamente. Em sentido inverso, os partos

sofreram uma redução de 3,6% face a 2020.

Os crescimentos observados encontram-se em linha com a recuperação da atividade verificada

durante o ano de 2021.

Em comparação com os indicadores assistenciais de 2019, assistiu-se a uma melhoria de todos os

indicadores, à exceção dos serviços de urgência, demonstrando a recuperação da atividade

assistencial para níveis superiores ao período pré-pandemia, o que é fruto da confiança dos clientes,

que em 2021 voltaram a reconhecer, pelo sétimo ano consecutivo, a CUF como Marca de Confiança

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

3/6



na categoria de Hospitais Privados, e também da dedicação e do profissionalismo das equipas na

retoma da atividade e na resposta às necessidades de saúde dos doentes COVID e não-COVID.

3. Desempenho Financeiro

Demonstração de Resultados Consolidados

(Milhões de
Euros)

2021 2020 1 2019 1 21 vs 20
%

21 vs 19
%

Rendimentos
Operacionais

584,2 464,7 495,4 25,7% 17,9%

Gastos
operacionais

(493,4) (419,2) (414,3) 17,7% 19,1%

Amortizações e
Provisões

(41,2) (36,5) (31,4) 12,9% 31,2%

Resultados
Operacionais
(R.O.)

49,7 9,0 49,7 449,6% -0,1%

Margem R.O. 8,5% 1,9% 10,0% +6,6p.p. -1,5p.p.

Resultados
Financeiros

(19,3) (18,5) (16,3) 4,0% 18,2%

Resultado Antes
de Impostos

30,4 (9,5) 33,4 n.a. -9,0%

Impostos sobre
o rendimento

1,5 9,2 (8,9) -83,5% -117,0%

Resultado
líquido
consolidado do
exercício

31,9 (0,3) 24,5 n.a. 30,2%

Resultado
líquido do
exercício das
operações
descontinuadas

3,1 (23,9) 4,5 n.a. -30,0%

Resultado
líquido do
exercício
atribuível aos
interesses que
não controlam

(0,3) 0,4 0,0 -182,8% -1688,6%

Resultado
líquido

34,7 (23,8) 29,0 n.a. 19,6%
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atribuível a
detentores de
capital
1 Exclui segmento da prestação pública (incluído no resultado das operações descontinuadas)

Demonstração de Resultados 2021 por Segmento

Os resultados consolidados de 2021 resultam da atividade dos seguintes segmentos:

2021
(Milhões de Euros)

Prestação
Privada

Prestação
Pública

Infra-
estruturas

Outros Eliminações Consolidado

Rendimentos
operacionais

591,8 - 29,5 17,2 (54,3) 584,2

Resultados
operacionais

46,9 - 26,2 (12,3) (11,2) 49,7

Resultado líquido
atribuível a
detentores de capital

21,8 2,5 11,1 (2,2) 1,6 34,7

No exercício de 2021, os rendimentos operacionais consolidados do Grupo atingiram os 584,2

milhões de euros, o que representa um crescimento de 25,7% face ao período homólogo, ajustado

do efeito da exclusão do segmento de prestação pública. Comparativamente a 2019, os rendimentos

operacionais consolidados tiveram um incremento de 17,9%, refletindo não só a recuperação da

atividade neste exercício, mas também uma maior capacidade instalada das unidades CUF, que foi

incrementada nos últimos dois anos por via da abertura do Hospital CUF Tejo, da inauguração das

áreas cirúrgicas e de internamento do Hospital CUF Sintra e da expansão do Hospital CUF Torres

Vedras.

Os resultados operacionais consolidados foram de 49,7 milhões de euros, aumentando assim 40,6

milhões de euros, traduzindo-se numa margem de 8,5%, melhorando em 6,6 p.p. face ao período

homólogo. Apesar de o valor obtido ter ficado em linha com o de 2019, a sua margem teve um

decréscimo de 1,5 p.p.. Esta redução explica-se pelo contexto de pressão ao nível de custos com

pessoal e fornecimentos e serviços externos, nos quais já se sentiram os impactos da inflação no 2º

semestre, pese embora a aceleração da digitalização e automatização de procedimentos

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

5/6



administrativos da CUF e do esforço significativo de contenção de custos de estrutura. Salienta-se

também o aumento das amortizações e depreciações de 9,6 milhões de euros, em virtude dos

avultados investimentos em novas unidades hospitalares realizados nos últimos dois anos.

Resultado Líquido

O resultado líquido atribuível a detentores de capital de 2021 foi de 34,7 milhões de euros, um

incremento em 58,5 milhões de euros face ao período homólogo. Comparativamente a 2019, o

aumento foi de 5,7 milhões de euros.

Destaque para o contributo do segmento de Infraestruturas para o resultado líquido de 2021, tendo

representado aproximadamente 31,9% do mesmo.

Investimento

O total de investimento realizado no ano de 2021 foi de 39,2 milhões de euros.

Oeiras, 29 de abril de 2022

CUF, S.A.
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