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Um ano e meio de tensão
e ameaças entre privados e ADSE
Ao longo do último ano e meio, a ADSE anunciou várias medidas para conter a despesa
e os hospitais privados responderam
com diversas ameaças sobre o fim das convenções.
Mas é a primeira vez que dois grandes grupos assumem internamente o fim dos acordos.
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No dia seguinte,

é a

vez de o Grupo Luz Saúde anunciar
que vai "deixar de prestar os serviços
ao abrigo das convenções celebradas
com a ADSE" a partir de 15 de abril.

