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O Observatório da Sociedade Portuguesa da Católica Lisbon- School of Business 

and Economics (CATÓLICA-LISBON) realizou em novembro de 2016 um estudo de 

modo a caracterizar fatores que influenciam a vida das pessoas que pertencem à 

Sociedade Portuguesa. Os dados foram recolhidos utilizando o Painel de Estudos 

Online (PEO). 

Objetivo: O principal objetivo deste estudo é aferir indicadores gerais de felicidade 

e satisfação com a vida, posição na sociedade, perceção de saúde, solidão e 

qualidade de vida, confiança no sistema de saúde, e rendimento e poupança nos 

membros da Sociedade Portuguesa. 

Metodologia: Entre 4 e 15 de novembro de 2016, 983 participantes do Painel de 

Estudos Online da CATÓLICA-LISBON responderam a um questionário de resposta 

online onde diferentes constructos foram aferidos. 

 

Confiança no Sistema de Saúde 

Nesta secção do relatório é apresentada a responsabilidade do governo em 

assegurar o acesso a cuidados de saúde, a confiança no sistema de saúde, o grau 

de satisfação com aspetos específicos dos cuidados de saúde em Portugal e 

avaliação da qualidade de determinados serviços públicos na área da saúde. 

 

Responsabilidade do Governo em Assegurar o Acesso a Cuidados de Saúde 

A responsabilidade do governo em assegurar que todos os Portugueses têm acesso 

a cuidados de saúde foi medida através de uma escala de 10 pontos, com 1 a 

corresponder a “Não é da responsabilidade do governo” e 10 a “É da 

responsabilidade do governo”p.  

A maioria dos participantes indica que é responsabilidade do governo assegurar 

que todos os Portugueses têm acesso a cuidados de saúde (93% indica entre 7 a 10 

pontos na escala), enquanto que apenas 5% refere ser responsabilidade moderada 

(5 e 6 pontos na escala) e 2% refere que não é da responsabilidade do governo (1 

a 4 pontos na escala) (Figura 32). 

Confiança no Sistema 

de Saúde- Sumário 

- 93% dos participantes 

consideram que é 

responsabilidade do governo 

assegurar que todos os 

Portugueses têm acesso a 

cuidados de saúde, 5% 

consideram que o governo 

tem responsabilidade 

moderada e 2% consideram 

que não é da 

responsabilidade do governo; 

- 45% dos participantes confia 

bastante no Sistema Nacional 

de Saúde, 28% confiam 

moderadamente e 27% 

confiam pouco ou nada; 

- Os aspetos específicos de 

cuidados de saúde em 

Portugal com os quais os 

participantes estão mais 

satisfeitos são: qualidade 

(40% estão satisfeitos e 

extremamente satisfeitos), 

acessibilidade (36% estão 

satisfeitos e extremamente 

satisfeitos), cobertura (31% 

estão satisfeitos e 

extremamente satisfeitos) e 

disponibilidade (29% estão 

satisfeitos e extremamente 

satisfeitos); 

-27% dos participantes estão 

satisfeitos e extremamente 

satisfeitos com os custos dos 

cuidados de saúde em 

Portugal, 30% estão 

ligeiramente satisfeitos e 

insatisfeitos e 43% estão 

insatisfeitos e extremamente 

insatisfeitos; 
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 -36% dos participantes 

considera os serviços de 

saúde com boa a muito boa 

qualidade e 26% considera os 

serviços de cuidados 

continuados de boa e muito 

boa qualidade; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confiança em Instituições de Relevo na Sociedade Portuguesa- Sistema Nacional 

de Saúde 

O nível de confiança no Sistema Nacional de Saúde foi medido utilizando uma 

escala de 10 pontos (1 = “Nenhuma confiança” e 10 = “Bastante confiança”)q. 

A Figura 33 apresenta o grau de confiança no Sistema Nacional de Saúde. 45% dos 

participantes refere confiar bastante (7 a 10 pontos) e 28% confiam 

moderadamente (5 a 6 pontos na escala) no Sistema Nacional de Saúde.  

 

 

Grau de Satisfação com Aspetos Específicos de Cuidados de Saúde em Portugal 

O grau de satisfação com aspetos específicos de cuidados de saúde em Portugal 

foi medido utilizando uma escala de 10 pontos (1 = “Extremamente insatisfeito(a)” e 

10 = “Extremamente satisfeito(a)”)r. 

Em relação à cobertura dos cuidados de saúde, 31% dos participantes estão 

satisfeitos e extremamente satisfeitos, 31% estão ligeiramente satisfeitos ou 

insatisfeitos e 38% estão insatisfeitos e extremamente insatisfeitos. Quanto à 

qualidade dos serviços de saúde, 40% dos participantes estão satisfeitos e 

extremamente satisfeitos, 31% estão ligeiramente satisfeitos ou insatisfeitos e 29% 

estão insatisfeitos e extremamente insatisfeitos. Relativamente à acessibilidade aos 

cuidados de saúde, 36% dos participantes estão satisfeitos e extremamente 

satisfeitos, 30% estão ligeiramente satisfeitos ou insatisfeitos e 34% estão insatisfeitos e 

extremamente insatisfeitos. No que concerne a disponibilidade dos cuidados de 

saúde, 29% dos participantes estão satisfeitos e extremamente satisfeitos, 30% estão 

ligeiramente satisfeitos ou insatisfeitos e 42% estão insatisfeitos e extremamente 

insatisfeitos (Figura 34). 



 

 
 2016 ● Observatório da Sociedade Portuguesa da CATÓLICA-LISBON 

 
Página 3 | Confiança no Sistema de Saúde 

 

 

 

 

Grau de Satisfação com os Custos dos Cuidados de Saúde em Portugal 

O grau de satisfação com os custos dos cuidados de saúde em Portugal foi medido 

através de uma escala de 10 pontos (1 = “Extremamente insatisfeito(a)” e 10 = 

“Extremamente satisfeito(a)”)r. 

Tal como apresentado na Figura 35, 43% revelam estar insatisfeitos ou 

extremamente insatisfeitos, 30% estão ligeiramente satisfeitos ou insatisfeitos e 

apenas 27% dos participantes encontra-se satisfeito e extremamente satisfeito com 

os custos dos cuidados de saúde em Portugal.  

 

 

Avaliação de Serviços Públicos na Área da Saúde 

A avaliação da qualidade de um conjunto de serviços públicos na área da saúde 

em Portugal foi realizada com uma escala de 10 pontos (1 = “Muito má qualidade” 

e 10 = “Muito boa qualidade”)s. 

De acordo com a opinião dos participantes neste estudo, os serviços públicos na 

área da saúde em Portugal possuem uma qualidade razoável a muito boa (Figura 

36). Em particular, 36% consideram que os serviços de saúde possuem boa a muito 

boa qualidade, 34% reportam ter qualidade razoável e apenas 29% consideram 

que têm má ou muito má qualidade. Em relação aos serviços de cuidados 

continuados (por exemplo, cuidados continuados domiciliários, unidades de dia), 

26% consideram que possuem boa a muito boa qualidade, 39% reportam ter 

qualidade razoável e 35% referem ter má ou muito má qualidade. 

__________ 

NOTAS 

p A responsabilidade do governo em 

assegurar o acesso a cuidados de 

saúde por medido através da pergunta 

“Em que medida considera ser 

responsabilidade do governo assegurar 

que todos os Portugueses têm acesso a 

cuidados de saúde?” e utilizando uma 

escala de resposta com 10 pontos, em 

que 1 corresponde a “Não é da 

responsabilidade do governo” e 10 

corresponde a “É da responsabilidade 

do governo”. 

q O nível de confiança no Sistema 

Nacional de Saúde foi avaliado através 

da questão “Por favor indique em que 

medida confia no Sistema nacional de 

Saúde:” e utilizando uma escala de 10 

pontos, com 1 a corresponder a 

“Nenhuma confiança” e 10 a 

“Bastante confiança”. Neste estudo, 

uma pontuação de 5 ou 6 na escala 

corresponde a “Confiança 

moderada”, pontuações entre 1 e 4 

correspondem a “Pouca e/ou 

nenhuma confiança” e pontuações 

entre 7 e 10 correspondem a “Bastante 

confiança”. 

r O grau de satisfação com aspetos 

específicos de cuidados de saúde em 

Portugal foi medido através de uma 

escala de 10 pontos em que 1 indica 

“Extremamente insatisfeito(a)” e 10 

significa “Extremamente satisfeito(a)”. 

Neste estudo, uma pontuação de 5 ou 

6 na escala corresponde a 

“Ligeiramente satisfeito(a) ou 

insatisfeito(a)”, pontuações entre 1 e 4 

correspondem a “Insatisfeito(a) e/ou 

extremamente insatisfeito(a)” e 

pontuações entre 7 e 10 correspondem 

a “Satisfeito(a) e/ou extremamente 

satisfeito(a)”. 

s A avaliação da qualidade de alguns 

serviços públicos na área da saúde em 

Portugal foi avaliada através da 

questão “no geral, como avalia a 

qualidade de cada um dos seguintes 

serviços públicos em Portugal?” e 

utilizando uma escala de 10 pontos, 

com 1 a corresponder a “Muito má 

qualidade” e 10 a “Muito boa 

qualidade”. Neste estudo, uma 

pontuação de 5 ou 6 na escala 

corresponde a “Qualidade razoável”, 

pontuações entre 1 e 4 correspondem 

a “Má e/ou muito má qualidade” e 

pontuações entre 7 e 10 correspondem 

a “Boa e/ou muito boa qualidade”. 
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