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Governo diz que fim da ADSE levaria 
a aumento das listas de espera no SNS
O fi m do subsistema, que este ano passará da tutela das Finanças para a Saúde, nunca esteve em cima 
da mesa. Governo considera que ADSE tem a vantagem de ser “um germe de um seguro público de saúde”

D
iabolizado por uns e 

elogiado por outros, a 

ADSE tem estado, nos 

últimos anos, no centro 

do debate na saúde. Tudo 

mudou com o memorando 

de entendimento assinado com a 

troika, no qual fi cou assente que o 

subsistema iria contar apenas com 

dinheiro dos seus benefi ciários.

Foi esta a linha seguida pelo Go-

verno, que decidiu aumentar os 

descontos dos trabalhadores para os 

3,5% já em Março, quando em 2013 

a verba estava nos 2,5%. A entidade 

patronal continua a descontar 1,25% 

a título excepcional neste ano, e me-

tade desta percentagem vai reverter 

para o Ministério das Finanças. No 

memorando, o objectivo era tornar 

o sistema totalmente dependente 

dos descontos dos benefi ciários em 

2016, mas com o chumbo por parte 

do Tribunal Constitucional da con-

vergência das pensões, o Governo 

decidiu antecipar a meta.

O secretário de Estado da Saúde, 

Manuel Teixeira, garantiu ao PÚBLI-

CO que acabar com a ADSE nunca 

esteve em cima da mesa, pois “isso 

resultaria, a curto prazo, no aumento 

das listas de espera do SNS”. Uma 

ideia corroborada por vários especia-

listas ouvidos pelo PÚBLICO.

Manuel Teixeira entende que num 

cenário de fi m da ADSE o SNS pode-

ria “manter na sua esfera parte ou 

a totalidade dessas convenções ou 

acordos”. Mas esse não é o plano, 

até porque se quer “preservar algu-

mas virtualidades” do subsistema, 

mas sem dar continuidade à dupla 

cobertura que existia. “A vantagem 

da ADSE é constituir-se como um 

‘germe’ de seguro público de saúde, 

garantindo liberdade de escolha ao 

benefi ciário relativamente ao presta-

voravelmente com os seguros priva-

dos”, pelo que não acredita que as 

pessoas desistam em massa.

 Questionado sobre o futuro, Ma-

nuel Teixeira reforça que este “não 

deverá apresentar défi ces”, subli-

nhando que, caso as verbas não 

sejam sufi cientes, “as responsabili-

dades devem ser alinhadas” com as 

contribuições e “adequada a carteira 

de serviços” – ainda que “mantendo 

a lógica de solidariedade.”

Para o médico e gestor Adalberto 

Campos Fernandes, “a questão da 

existência da ADSE deixa de fazer 

sentido no momento em que esta 

já se autofi nancia”. “O que não fazia 

sentido era o Estado patrocinar dois 

tipos de acesso, proporcionando que 

uma população tivesse uma dupla 

cobertura.” O também professor da 

Escola Nacional de Saúde Pública 

considera que a opção pelo fi m seria 

“insensível e irresponsável”, já que 

“as pessoas vêem a ADSE como um 

benefício perante a desvalorização 

do SNS e haveria mais um sentimento 

de perda”. 

ADSE

DANIEL ROCHA

Governo aumentou contribuições dos trabalhadores e acelerou autofinanciamento da ADSE, que estava agendada para 2016

Romana Borja-Santos

O economista da Universidade do 

Porto Álvaro Almeida lembra que “se 

a ADSE acabasse os encargos do SNS 

subiriam entre 5% e 10%, o que cor-

responderia a mais 300 ou 400 mi-

lhões de euros”. “Os centros de saúde 

e hospitais [entrariam em colapso], 

até porque a ADSE é mais efi ciente 

por pagar preços mais baixos e ter de 

ser o prestador a adaptar-se.”

Uma ideia de que o antigo ministro 

da Saúde António Correia de Campos 

discorda e entende que sempre lhe 

faltou uma verdadeira gestão 

dor de cuidados de saúde”, aponta 

Manuel Teixeira, que assegura que o 

actual orçamento chega  para os mais 

de 1,3 milhões de benefi ciários.

Além disso, o governante  que “o 

sistema de saúde português assen-

ta na lógica da complementaridade 

entre o SNS, público, e os sectores 

social e privado”, sublinhando que 

isso gera uma dinâmica de concor-

rência. Sobre a ADSE diz ainda que 

funciona como “um seguro solidário 

de baixo custo para os benefi ciários 

que [pode ser comparado] muito fa- c
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ADSE

O 
Governo está a estudar 

a possibilidade de abrir 

a ADSE (Direcção-Geral 

de Protecção Social dos 

Trabalhadores em Funções 

Públicas) a outros trabalha-

dores de organismos públicos que, 

actualmente, não podem benefi ciar 

do subsistema de saúde, mesmo es-

tando a trabalhar para o Estado

Com o fi nanciamento da ADSE a 

ser assegurado quase em exclusivo 

pelos seus benefi ciários, os sindica-

tos têm vindo a reclamar que é altura 

de abrir o sistema a todos os traba-

lhadores, independentemente do 

vínculo, e de o Estado se afastar da 

gestão ou pelo menos de a partilhar 

com os benefi ciários. Uma solução 

que também é proposta por vários 

especialistas na área da saúde.

“Estes cenários estão a ser estu-

dados, parecendo fazer sentido a 

primeira hipótese relativa à possibi-

lidade dos trabalhadores com contra-

tos individuais de trabalho com ins-

tituições do Estado, em sentido lato, 

poderem ter acesso ao subsistema”, 

garantiu ao PÚBLICO o secretário de 

Estado da Saúde, Manuel Teixeira.

Com o memorando da troika, o 

Governo comprometeu-se a redu-

zir drasticamente o fi nanciamento 

da ADSE e dos subsistemas de saú-

de dos militares e das forças de se-

gurança (ADM e SAD) e a torná-los 

auto-sustentáveis, sendo fi nancia-

dos apenas pelas contribuições dos 

benefi ciários. Em 2013, o plano de 

actividades da ADSE já previa que a 

contribuição dos benefi ciários repre-

sentaria 63% do fi nanciamento, mas 

esta percentagem deverá ter sido 

maior, pois os descontos passaram 

de 1,5% para 2,25% em meados de 

2013. Este ano, o fi nanciamento do 

sistema fi cará praticamente a cargo 

de quem dele benefi cia. Uma mudan-

ça radical face a 2011, quando mais 

de 60% do fi nanciamento estava a 

cargo do Estado.

José Abraão, dirigente da Frente 

Sindical para a Administração Públi-

ca (Fesap), não tem dúvidas de que a 

ADSE “devia abrir-se a toda a gente, 

independentemente do contrato e da 

natureza da entidade pública”. Mas 

há quem defenda que o sistema de-

via abrir-se também aos trabalhado-

res do sector privado. É o caso de 

Romana Borja-Santos 
e Raquel Martins

Ministério admite 
abrir ADSE 
a trabalhadores 
do Estado 
com contrato 
individual

Sindicatos têm reivindicado abertura 
do subsistema a todos os que trabalham 
para o Estado. Secretário de Estado da 
Saúde, Manuel Teixeira, diz que esse 
cenário está a ser estudado

da saúde ao subsistema. “A AD-

SE limita-se a pagar o que convencio-

na e não trata da saúde da população 

a seu cargo, nem faz uma verdadeira 

prevenção da doença. É um sistema 

fracturado entre intervenções que 

se ignoram umas às outras”, refere. 

E contrapõe que os doentes da AD-

SE só fi cam mais baratos por não se 

contar com a assistência que o SNS 

lhes continua a prestar. Sobre a má 

gestão diz que os “casos de fraude 

noticiados são só a ponta do iceber-

gue”, uma situação que espera que 

melhore com a passagem da ADSE do 

Ministério das Finanças para o Minis-

tério da Saúde, que decorrerá até ao 

fi nal do ano. “Eu tentei isso e nunca 

consegui, porque a ADSE sempre ser-

viu como um mecanismo negocial 

de salários na função pública com 

os sindicatos”, reconhece.

José Mendes Ribeiro, economis-

ta e coordenador do Grupo Técnico 

para a Reforma Hospitalar, avisa que 

os descontos dos benefi ciários não 

deveriam ultrapassar os 2,5%, defen-

dendo que “o Estado deveria assumir 

uma componente do que é prestado 

a estas pessoas”. Mendes Ribeiro afi r-

ma que à despesa global da ADSE, 

que se fi cou pelos 457 milhões de eu-

ros em 2012, é necessário descontar 

os cuidados e medicamentos que o 

SNS teria de prestar de todas as for-

mas. E considera que, retirada essa 

verba, sem contar com internamen-

tos no sector público, “a despesa da 

ADSE seria de 170 milhões de euros, 

não muito diferente das contribui-

ções só da entidade patronal”.

Num estudo publicado em Janeiro, 

o economista Eugénio Rosa, demons-

tra que dividindo a contribuição pú-

blica anual pelos utilizadores dá só 

102 euros por cada, o que mostra 

que “a maior parte da despesa é pa-

ga pelos próprios benefi ciários”, o 

que poupa dinheiro ao Estado. O eco-

nomista diz que se multiplicarmos 

os poucos mais de 700 euros anuais 

a que cada cidadão teria direito no 

SNS, por via dos impostos, o Estado 

teria de transferir mais de 950 mi-

lhões para a ADSE, um valor muito 

acima dos actuais 136 milhões.

Estas contas não são, porém, li-

neares para Pedro Pita Barros. O 

economista e professor da Universi-

dade Nova de Lisboa diz que, como 

na despesa da ADSE não entram os 

custos que os seus benefi ciários têm 

no SNS, não se podem comparar os 

dois sistemas e lembra que “a AD-

SE tinha uma população regra geral 

mais saudável, mais educada e com 

maior rendimento que a população 

coberta apenas pelo SNS”.

O universo da ADSE

Fonte: Relatórios e Contas e Planos de Actividades da ADSE
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Número de beneficiários da ADSE tem vindo a cair

* Só em 2006 foi aberto o acesso à ADSE às pessoas a viver em união de  facto

  2003 2004 2005 2006 2007 
Titulares 858.225 861.982 863.382 854.341 846.835 

 No activo 632.209 615.924 605.178 585.291 572.206 

 Aposentados 226.016 246.058 258.204 269.050 274.575 

Familiares 506.543 483.035 473.333 462.851 449.101 

 Cônjuges 69.795 67.067 65.822 61.290 60.138 

 Uniões de facto * * * 18 63 

 Descendentes 435.658 414.864 406.429 400.488 387.866 

 Ascendentes 1090 1104 1082 1055 1034 

Total 1.364.768 1.345.017 1.336.715 1.371.192 1.295.936 1

aumenta a população coberta, mais 

o risco está diluído”.

Pedro Pita Barros, economista e 

professor da Universidade Nova, 

entende que a ADSE poderá evoluir 

para um sistema em que os benefi ci-

ários teriam uma capitação ajustada 

do Serviço Nacional de Saúde (SNS) 

e todos os cuidados de saúde seriam 

pagos pela ADSE ou então para um 

sistema similar aos seguros privados 

O secretário de Estado Manuel 
Teixeira diz que o risco de saída 
dos trabalhadores com salários 
mais elevados “é mínimo”

José Mendes Ribeiro, economista e 

coordenador do grupo técnico para 

a reforma hospitalar, que considera 

que essa abertura não apresenta ris-

cos, lembrando a lógica das segura-

doras privadas de que “quanto mais 

c

DANIEL ROCHA
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Um sistema com 50 anos

Autofinanciamento da ADSE foi antecipado por 
causa do chumbo da convergência das pensões

A 
Assistência na Doença dos 
Servidores Civis do Estado 
(ADSE) foi criada em 1963, 
antes de surgir o Sistema 

Nacional de Saúde (SNS), 
para “colmatar a situação 
desfavorável em que se 
encontravam os funcionários 
públicos em relação aos 
trabalhadores das empresas 
privadas”, como refere o 
preâmbulo do Decreto-lei n.º 
45.002. Até aí, a assistência 
destes funcionários apenas 
era assegurada em caso de 
tuberculose ou de acidentes 
ocorridos em serviço.

Em 1979, com a instituição 
do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS), o Estado optou por 
manter o subsistema de saúde 
dos funcionários públicos, 
mas criou-se o desconto 
obrigatório de 0,5% do salário 
exigido aos trabalhadores no 
activo, mais tarde alargado 
para 1% (1981) e que, em 2006, 
passou para 1,5%, abrangendo 
também os pensionistas. Em 
meados de 2013, o desconto 
passou para 2,25%. Desde 
Janeiro, os beneficiários têm 
de descontar 2,5%, mas esta 
percentagem voltará a subir 
para 3,5% a partir de Março ou 
Abril.

Inicialmente, a ADSE 
destinava-se apenas aos alguns 
funcionários da administração 
central, mas pouco a pouco 
foi sendo alargada aos 
funcionários das autarquias 
e das regiões, aos familiares 
(ascendentes e descendentes 
a cargo do titular) e aos 
professores do ensino superior 
e não superior privado, desde 
que descontassem para a 
Caixa Geral de Aposentações. 
Só em 2006 as pessoas a viver 
em união de facto com o titular 
puderam inscrever-se como 
beneficiários da ADSE.

Até 2005, os funcionários 
públicos admitidos eram 
automaticamente inscritos na 
ADSE, mas de 2006 em diante, 
com o encerramento da Caixa 
Geral de Aposentações a 
novos subscritores, a inscrição 

passou a ser opcional e 
passaram a poder desistir do 
sistema. A partir de 2011, todos 
os titulares da ADSE, incluindo 
os inscritos antes de 2006, 
podem desistir, mas essa 
renúncia é definitiva.

Quando foi criada, a ADSE 
era alimentada exclusivamente 
pelo Orçamento do Estado 
(OE). Com o passar do 
tempo, os beneficiários foram 
chamados a contribuir com 
uma percentagem do salário, 
assim como as entidades 
empregadoras. Com a 
assinatura do memorando 
da troika, em 2011, ficou 
prevista uma redução do custo 
orçamental com os sistemas de 
saúde dos trabalhadores  em 
funções públicas (ADSE, ADM, 
destinado aos militares, e 
SAD, destinado às forças de 
segurança), “diminuindo a 
comparticipação da entidade 
empregadora e ajustando 
o âmbito dos benefícios de 
saúde”. O objectivo era que 
os sistemas se financiassem 
por si próprios em 2016, mas, 
para compensar o chumbo 
constitucional da convergência 
das pensões, o Governo 
decidiu antecipar esse 
objectivo.

O desconto da entidade 
empregadora agora é de 1,25%, 
mas metade deste valor reverte 
para o Ministério das Finanças. 
O Orçamento do Estado deixou 
de contribuir directamente 
para a ADSE.

O sistema funciona como 
uma espécie de seguro de 
saúde e comparticipa as 
despesas médicas, permitindo 
que os seus beneficiários 
recorram aos médicos com 
convenção com a ADSE ou 
ao chamado “regime livre”, 
que permite ao beneficiário 
escolher um médico fora da 
rede convencionada e ser 
reembolsado mais tarde. Os 
beneficiários podem também 
recorrer aos hospitais públicos, 
mas estes encargos são 
suportados pelo orçamento do 
SNS. Raquel Martins

PÚBLICO

eitas da ADSE
ilhões de euros

Reembolsos

Descontos e contribuições

OE

0
34,4

260
598,3

408,3
457,5

214,9
201,7

49,3
67,6

108,3
144,2

Custo médio por beneficiário
Em euros

441,91

468,85

383,46 390,48

2009 2010 2011 2012

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jan. 2014 

83.1721 884.168 888.634 897.933 880896 854.816 854.884 

556.779 591.043 581.097 568.833 544.006 523.234 523.483 

274.942 293.125 307.537 329.100 336.890 331.582 331.401 

437.901 469.104 468.194 447.457 452.581 436.000 403.670 

59.098 60.007 59.893 63.938 63.357 nd nd 

89 169 230 364 421 nd nd 

377.679 407.896 407.032 381.177 386.859 nd nd 

1035 1032 1039 1978 1944 nd nd 

.269.622 1.353.272 1.356.828 1.345.390 1.333.477 1.290.816 1.258.554 

2011 20132012

Evolução da repartição 
do financiamento
Em milhões de euros

Beneficiários

Estado
221

232

226

337

136

263

que actualmente complementam o 

SNS. Em qualquer dos casos, defen-

de, “não há razão de princípio para 

não abrir a todos os cidadãos a pos-

sibilidade de pertencer ao sistema, 

desde que haja regas de entrada e de 

saída claras”.

Gestão partilhada
Há muito que os sindicatos reclamam 

um papel mais activo dos benefi ci-

ários na ADSE, debate que ganhou 

expressão com o aumento do peso 

dos utilizadores no fi nanciamento 

do sistema. Actualmente, a direcção-

geral tem um conselho consultivo 

ontem têm assento representantes 

dos principais sindicatos da função 

pública, mas limita-se a reunir uma 

a duas vezes por ano, para tomar co-

nhecimento dos relatórios e contas 

e pouco mais.

José Abraão é contra a saída defi -

nitiva do Estado do fi nanciamento 

da ADSE e lembra que no sistema 

de saúde dos bancários, os SAMS, a 

banca tem um papel importante no 

fi nanciamento. Mas se o Estado deixa 

de comparticipar, então o sistema 

“devia ser gerido pelos benefi ciários 

à semelhança do que acontece em 

França”.

“Deixa de se compreender que o 

Estado tenha um papel de gestão na 

ADSE. Devem ser os benefi ciários 

a gerir”, realça também Manuel 

Ramos, o representante da Frente 

Comum no conselho consultivo da 

ADSE. O sindicalista receia que com 

o aumento dos descontos os traba-

lhadores com salários mais elevados 

optem por sair do sistema.

O secretário de Estado da Saúde 

considera que este risco “é diminu-

to” e lembra que “não se tem verifi -

cado uma tendência de abandono”: 

desde que essa possibilidade surgiu, 

em 2011, apenas 800 pessoas saíram. 

“A ADSE é um seguro de baixo cus-

to para os benefi ciários que se com-

para muito favoravelmente com os 

seguros privados”, justifi ca Manuel 

Teixeira.

Voltando ao modelo de gestão, An-

tónio Correia de Campos, antigo mi-

nistro da saúde do PS, defende que 

“a ADSE pode vir a ser uma mútua de 

acordo com o seu desenvolvimento 

e desde que a adesão seja livre. Não 

vejo problema em serem os sindica-

tos a geri-la e a decidirem o que se 

contrata ou subcontrata. Em Espa-

nha há 12 anos que é assim.” “Mas a 

ADSE nunca poderá ser um seguro 

privado, pois não introduz os mes-

mos limites. Tem de ser uma mútua 

para manter o princípio da solida-

riedade, mas é preciso ver que para 

funcionar só fará os serviços que po-

de pagar ou passará mais encargos 

para o cidadão, que valoriza tanto a 

livre escolha que os seus pagamen-

tos são elásticos”, defende Correia 

de Campos.

Mendes Ribeiro também acredita 

que a gestão pode passar por incluir 

sindicatos e dá o exemplo da ADSE 

de Espanha que é entregue, por con-

curso, a uma seguradora que a ad-

ministra durante um determinado 

número de anos. “De futuro, seria 

fundamental defi nir uma capitação 

em que o SNS pagaria à ADSE o que 

esperava gastar com essa pessoa e o 

subsistema geria tudo”, diz, consi-

derando que acima dos 2,5% de des-

contos os benefi ciários merecem este 

tipo de compensação ou deduções 

fi scais.

Para o sistema não entrar em co-

lapso com o aumento das despesas 

no futuro, Mendes Ribeiro diz que é 

preciso ir analisando anualmente o 

orçamento e “ir introduzindo me-

canismos de gestão da doença” que 

tornem o sistema mais efi ciente.
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ADSE

P
ara os hospitais privados, 

a ideia de que a ADSE ser-

ve apenas para alimentar 

os interesses deste sector 

é errada. Ainda que reco-

nheçam a importância do 

subsistema em termos de receitas, 

que representam em média 30%, 

(uma percentagem que desce pa-

ra os 10% em grupos como a José 

de Mello Saúde), defendem que a 

maior parte das contribuições é 

dos próprios benefi ciários, quer 

pelo que descontam do ordenado, 

quer pelos co-pagamentos ou paga-

mentos directos que fazem. O pre-

sidente da Associação Portuguesa 

de Hospitalização Privada sublinha, 

por isso, que “o Estado benefi cia 

mais porque recebe duas vezes”.

Artur Osório entende que “se AD-

SE acabasse, os hospitais públicos 

entrariam em colapso com as listas 

de espera” e lembra que, num cená-

rio de fi m do subsistema, o Estado 

não recuperaria os 3,5% que os fun-

cionários públicos vão descontar do 

seu ordenado para ter acesso à AD-

SE, pelo que acabaria por suportar 

tudo só com o que recebe através 

dos impostos. Além disso, acredita, 

tal como os grupos Espírito Santo 

Saúde e José de Mello Saúde, que 

muitos dos actuais benefi ciários, 

habituados a escolher, acabariam 

por fazer um seguro de saúde – pelo 

que o sector privado recuperaria 

parte das receitas.

SNS “estacionou”
O médico e administrador do gru-

po Trofa Saúde diz que, em termos 

globais, a ADSE representa 30% da 

receita do privado, proporcionan-

do “maior rapidez e qualidade” no 

acesso. Artur Osório garante tam-

bém que “a burocracia gasta di-

nheiro” ao sector público de saúde. 

“Temos muito a louvar ao SNS, mas 

o sistema estacionou, não evoluiu 

com a sociedade. Pratica preços 

elevados, não admite a concorrên-

cia nem a liberdade de escolha. En-

quanto uma consulta na ADSE fi ca 

por 30 euros, nos hospitais públicos 

o Estado paga quase 140”, exem-

plifi ca, defendendo que “a gestão 

é muito cuidadosa e focada no do-

ente” e que “como as coisas estão 

agora a ADSE fi ca excedentária e dá 

dinheiro ao Estado”.

A ideia é corroborada pela pre-

sidente da Espírito Santo Saúde, 

grupo detentor de unidades como 

Hospital da Luz, em Lisboa. Isabel 

Vaz afi rma que “com a ADSE as pes-

soas têm uma dupla cobertura, mas 

pagam tanto para o subsistema co-

mo através dos seus impostos para 

manterem o acesso ao SNS”. No seu 

grupo as receitas vindas deste par-

ceiro estão em linha com os 30%. 

“A ADSE é muito importante para o 

sector privado, mas não é tudo, e o 

dinheiro está longe de ser só do Es-

tado. É uma percentagem do orde-

nado dos trabalhadores que chega 

aos 70%, o que quer dizer que só os 

outros 30% são do Estado. Se a isso 

juntarmos os co-pagamentos e pa-

gamentos directos, diria que a parte 

do Estado não representa nem 10% 

das nossas receitas”.

Menos consumismo
À semelhança de Artur Osório, Isa-

bel Vaz entende que “o fi m da AD-

SE seria uma grande ‘pancada’ no 

orçamento dos hospitais públicos”, 

já que “as pessoas deixariam de des-

contar este valor e ele perdia-se e a 

despesa teria de ser absorvida pelo 

SNS”. Questionada sobre se a AD-

SE, ao facilitar o acesso, não induz 

também o consumo de serviços de 

saúde desnecessários e que, nesse 

sentido, o impacto para o Estado 

Se a ADSE 
acabasse, 
os hospitais 
públicos 
também 
seriam 
afectados, 
dizem os 
grupos 
privados 

Romana Borja-Santos

Privados elogiam, mas dizem que os 
utentes pagam mais do que o Estado

É uma história antiga: será que o negócio dos hospitais privados depende da ADSE? 
Os grupos de saúde privados dizem que isso não é verdade, apesar de o subsistema 
representar 30% das suas receitas.  E lembram que o Estado também fi ca a ganhar

seria menor do que o que apontam, 

a gestora assegura que “as pessoas 

estão menos consumistas e que a 

despesa está estabilizada”.

Ainda que admita que os co-paga-

mentos baixos podem levar a mais 

procura, diz que isso só acontece 

nas consultas, já que as interven-

ções são mais dispendiosas. “O 

facto de as pessoas irem a muitas 

consultas também faz com que as 

coisas sejam detectadas de início, 

quando é mais barato tratar”. Isabel 

Vaz adjectiva a ADSE como “a oferta 

mais bem balanceada do mercado” 

e lembra que “não é por acaso que 

nos CTT, com a privatização, a úni-

ca coisa que os trabalhadores qui-

seram manter foi a ADSE”.

O presidente da José de Mello 

Saúde, grupo detentor dos hospi-

tais CUF, argumenta, por seu lado, 

que “o tema da ADSE é notícia es-

sencialmente por questões políti-

cas”, dizendo que, ao fazer-se uma 

análise mais profunda, “percebe-se 

que a ADSE é para o país um sistema 

muito interessante, porque garan-

te liberdade de escolha às pessoas, 

tem fi nanciamento dos benefi ci-

ários e contribui para poupar di-

nheiro ao Estado de forma muito 

signifi cativa”. 

Salvador de Mello diz que o sub-

sistema é “um excelente modelo” 

que merecia ser alargado e afi rma 

que “é muito mais importante para 

o país do que para os prestadores 

privados”, apontando que a ADSE 

“tem uma capitação em custo infe-

rior à capitação do SNS”.

O factor concorrência
O gestor avança, aliás, que nas uni-

dades do seu grupo o subsistema 

não chega a signifi car 10% das re-

ceitas, sendo que, ao todo, no ano 

passado, as unidades facturaram 

quase 500 milhões de euros (mais 

8% do que em 2012). “A ADSE é um 

excelente parceiro, mas não vive-

mos disso. O crescimento vem da 

concentração nos grandes opera-

dores de um conjunto de activida-

des que estavam dispersos. Temos 

uma quota de ADSE muito inferior 

à nossa quota de mercado natural, 

pois durante muito tempo não ti-

vemos ADSE. Tínhamos uma estra-

tégia diferente. A nossa estratégia 

eram as companhias de seguros”, 

sublinha.

Ainda sobre as qualidades do mo-

delo, Salvador de Mello destaca o 

facto de “introduzir competitivi-

dade e concorrência no sistema, 

através da liberdade de escolha”. 

“A concorrência é indutora de efi -

ciência e é por isso que digo que é 

um excelente exemplo. Mas a acon-

tecer o fi m da ADSE, nós somos em-

presários e estamos habituados a 

gerir em qualquer circunstância e 

teremos capacidade de adaptação 

às novas realidades que aparece-

rem”, conclui.

A ADSE é “um 
excelente modelo” 
que merecia ser 
alargado, defende 
Salvador de Mello, 
presidente da José 
de Mello Saúde. 
“É muito mais 
importante para 
o país do que para 
os prestadores 
privados”, afirma 
o gestor
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DANIEL ROCHA 

J
oão tem 30 anos, 

Elisabete, 31. Ele é 

técnico de informática 

na administração central 

do Estado, ela assistente 

social numa autarquia. 

Vivem juntos há dois anos e, até 

agora, a conversa sobre serviços de 

saúde não era frequente. Só que, 

com a ideia de aumentar a família, 

se colocou um problema: apesar 

de serem ambos funcionários 

públicos, João tem ADSE e 

Elisabete não teve essa hipótese 

quando, em 2011, assinou o 

contrato individual de trabalho 

ao fi m de quase cinco anos de 

“recibos verdes”. Há uns anos, se 

um dos elementos do casal tivesse 

esta cobertura, podia estendê-

la ao outro; mas agora as regras 

mudaram e João só poderá alargar 

a ADSE aos eventuais fi lhos.

“É injusto que uma colega 

minha que ganhe o mesmo que 

M
ais de 30 anos depois 

de ter começado a ter 

ADSE, o psiquiatra 

Jaime Ribeiro decidiu 

sair em Novembro 

de 2013. Quando o 

benefi ciário toma esta iniciativa, 

ela é defi nitiva e irreversível.

Com os aumentos das 

contribuições nos últimos anos, 

o médico do Centro Hospital 

Psiquiátrico de Lisboa já estava a 

descontar mais de 100 euros por 

mês do seu vencimento. Perante o 

anúncio de novas subidas, achou 

que não fazia sentido manter-se 

com esta cobertura.

O médico de 59 anos está entre 

os menos de 800 benefi ciários que 

nos últimos dois anos tomaram 

esta opção, sendo que mais 

de 400 o fi zeram em 2013. Um 

número residual perante o total 

de 1,2 milhões de funcionários 

públicos, aposentados e familiares 

Perfil

Perfil

O João tem, a Elisabete não. E agora o filho?

Jaime Ribeiro saiu por causa dos descontos

eu, descontando o mesmo, tenha 

o parto e os outros cuidados 

cobertos e eu, por ser homem, 

não, quando, no fundo, isto é 

uma despesa dos dois, uma coisa 

do casal”, defende João. Neste 

momento, desconta mais de 

50 euros por mês para a ADSE, 

ainda apenas com os 2,5% de 

prestação. Quando entrou para 

o Estado, também em 2011, 

tal como Elisabete, mas com 

condições de contrato diferentes, 

aconselhou-se  com os colegas. 

“Alguns optaram por não ter 

e preferiram fazer um seguro 

privado, mas eu informei-me e 

considerei a ADSE mais vantajosa, 

por não ter limites. Mas sinto que 

vamos perdendo coberturas e, se 

continuarem assim a aumentar as 

contribuições, deixa de compensar 

para quem ganha mais e, se essas 

pessoas saírem, depois não há 

contribuições sufi cientes para o 

sistema continuar a funcionar”, 

acrescenta.

A Elisabete não resta alternativa 

com acesso ao sistema.

“Mas sei que sou um caso 

diferente, porque além de ser 

médico e conhecermos sempre 

melhor as vias alternativas, 

sou efectivo também nos 

SAMS (Serviços de Assistência 

Médico-Social do Sindicato dos 

Bancários do Sul e Ilhas)”, explica, 

acrescentando que tem por isso 

acesso a este serviço e que o 

poderá manter mesmo após a 

reforma. “O sistema bancário 

dá-me uma segurança que me 

permitiu sair e tem coberturas 

muito semelhantes às da ADSE. 

Sai mais caro se for a outros 

hospitais, mas com o que poupo 

por mês compensa.”

Questionado sobre as 

coberturas em caso de doenças 

mais dispendiosas, Jaime Ribeiro 

diz que nos SAMS também 

não há problema de plafonds 

na oncologia ou nas doenças 

infecto-contagiosas – que são os 

casos onde acredita haver mais 

problemas em encontrar um 

senão fazer um seguro privado 

para poder garantir liberdade de 

escolha no obstetra. Se lhe dessem 

hipótese de ter ADSE, como ganha 

menos, pagaria pouco mais de 

30 euros por mês. Até agora, do 

que sondou no mercado, não há 

nenhum seguro de saúde que por 

esse valor cubra tantos serviços. 

“As duas ofertas que estou a 

analisar vão dos 36 euros aos 

quase 70 euros”, sendo que na 

primeira há plafonds muito mais 

baixos e muita coisa fi ca de fora. 

“Isto para não falar dos períodos 

de carência, por exemplo para o 

parto, que em muitos casos são de 

mais de um ano”, lamenta, ainda 

que aquilo que procure seja mais 

o acompanhamento pelo obstetra 

até esse momento e cuidados 

de medicina dentária, não se 

importando de depois ter o bebé 

num hospital do SNS. Por agora 

vão continuar a estudar as ofertas 

e pedir mais simulações, antes de 

contribuírem para a natalidade. 

Romana Borja-Santos

seguro privado à altura. Sobre o 

futuro da ADSE, Jaime Ribeiro diz 

que a maior parte dos colegas, por 

a saída ser defi nitiva, acabam por 

se manter no sistema.

Apesar de perceber que 

as circunstâncias fi nanceiras 

mudaram e de concordar com 

parte dos aumentos, entende 

que se ultrapassaram alguns 

limites, lembrando que esta era 

uma “pequena compensação” 

para os funcionários públicos, 

“à semelhança dos seguros que 

muitas empresas privadas dão aos 

trabalhadores”, e sublinhando 

que “muitos funcionários públicos 

têm uma formação superior, 

sendo esta uma contrapartida de 

ordenados mais baixos”. “Agora 

com as novas contribuições penso 

que a ADSE até terá um pouco de 

lucro, mas, mesmo assim, não 

durará mais de cinco anos. Mesmo 

sendo um pequeno benefício 

para quem trabalha no Estado, 

as críticas vão acabar com ela”, 

remata. Romana Borja-Santos

800
Nos dois últimos anos, apenas 
800 beneficiários da ADSE 
decidiram sair do sistema
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ADSE

A
s seguradoras estão atentas 

ao que se passa em termos 

de políticas de saúde, tanto 

ao nível do Serviço Nacional 

de Saúde como das mudan-

ças na ADSE. Acreditam, 

por isso, que a opção por um segu-

ro privado vai continuar a ser uma 

área de negócio capaz de atrair no-

vos clientes. Porém, entendem que 

a actual oferta já é sufi cientemen-

te abrangente e não se espera uma 

transformação de abordagem.

O PÚBLICO contactou a Allianz, a 

Multicare, a Médis e a Tranquilida-

de para tentar perceber que estra-

tégia têm as seguradoras perante o 

aumento das contribuições dos tra-

balhadores para a ADSE e a eventu-

al disponibilidade dos mesmos para 

analisarem outras propostas. Foram 

também pedidas simulações de segu-

ros para pessoas com 40 e 60 anos, a 

título de exemplo. Só as duas primei-

ras responderam. A Tranquilidade 

enviou apenas as simulações.

A directora de produto da Allianz 

Portugal, Teresa Brântuas, diz que 

a seguradora “continua convicta de 

que os seguros de saúde são uma 

oportunidade de negócio e uma área 

em expansão dentro da indústria se-

guradora, não só pelas alterações na 

ADSE, bem como por todas as altera-

ções do Serviço Nacional de Saúde”. 

A responsável explica que a estraté-

gia passa por “captar clientes com 

diferentes tipos de necessidades, 

desde ofertas singulares, com um 

plano de saúde mais abrangente ou 

menos abrangente, dependendo da 

necessidade e capacidade do cliente, 

a ofertas complementares de outros 

sistemas de saúde” - pelo que consi-

dera que a actual oferta já responde 

aos vários tipos de cliente.

Do lado da Multicare, também Rita 

Sambado, directora de marketing da 

Fidelidade, lembra que mais de dois 

milhões de portugueses têm um se-

guro de saúde e adianta que os dados 

Há dois milhões de portugueses com seguros de saúde e o sector cresceu 3% no ano passado

NELSON GARRIDO

Romana Borja-Santos

Seguradoras acreditam que existe espaço
para novos clientes sem mudarem a oferta
O aumento das contribuições para a ADSE não levou as empresas de seguros a redefi nirem estratégias. 
E defendem que esta é uma área dentro do negócio das seguradoras que vai continuar a expandir-se

da Associação Portuguesa de Segura-

dores indicam que este mercado cres-

ceu 3% em 2013. Para Rita Sambado, 

este crescimento resulta “da valoriza-

ção dos seguros de saúde enquanto 

mais-valia na vida dos clientes, mas 

também da actuação dos players que 

têm conseguido adaptar-se às cons-

tantes alterações do mercado onde 

se movimentam”.

A responsável entende que “as 

frequentes mudanças no SNS, o re-

cuo da participação do Estado, onde 

também se enquadram as alterações 

na ADSE, os tempos de espera, entre 

outros factores, deixam espaço pa-

ra a intervenção das seguradoras na 

disponibilização de soluções adequa-

das e acessíveis”. Porém, reconhe-

ce que as famílias, perante a crise, 

procuram soluções acessíveis, mas 

que assegura que já encontram na 

actual oferta. Ainda que continuem 

a estudar possibilidades ajustadas às 

necessidades individuais, isso passa 

por ter em consideração o que cada 

pessoa pode investir, mais do que 

mexer na cobertura.

Alargar coberturas?
Questionada sobre se pensam alargar 

os limites de cobertura, sobretudo 

em patologias mais graves como as 

oncológicas, visto ser essa uma das 

principais preocupações dos clientes 

quando ponderam optar pelo seguro 

privado, Teresa Brântuas garante que 

os planos da Allianz, neste momen-

to, já dão resposta a esses factores, 

existindo uma opção específi ca para 

as chamadas doenças graves, em que 

o plafond é maior e há a possibilida-

de de o doente ser tratado até fora 

do país - à semelhança do que agora 

está a ser estudado com a directiva 

dos cuidados de saúde transfrontei-

riços. Além dos casos de cancro, es-

ta possibilidade dá resposta a outras 

doenças dispendiosas como algumas 

intervenções coronárias (by-pass ou 

substituição de válvulas cardíacas, 

por exemplo), neurológicas ou mes-

mo transplantes.

Sobre o mesmo tema, Rita Sam-

bado acrescenta que também têm 

acompanhado as necessidades do 

mercado, sublinhando que neste 

momento a oferta “está naturalmen-

te estável e consegue responder às 

expectativas dos clientes”, tanto nas 

soluções mais baratas como nas mais 

completas. “Os clientes têm vindo a 

percepcionar a grande mais-valia das 

coberturas com capitais mais eleva-

dos e orientadas para situações mais 

graves, por isso a Multicare já inclui 

na sua oferta a cobertura Doenças 

Graves - Best Doctors. Esta cobertura 

está disponível no Plano de Saúde 

Total e em todas as opções do Plano 

de Saúde Personalizado, com um ca-

pital de 1.000.000 de euros”, expli-

ca, dizendo ainda que, tal como na 

Allianz, esta cobertura prevê acesso 

a tratamentos no estrangeiro.

Quanto a simulações, para uma 

pessoa com 40 anos a Allianz apre-

senta ofertas de 36,54 a 67,60euros 

mensais. Aos 60 anos, o preço passa 

para 74,06 e para 121,58. A cobertura 

mais barata, em ambos os casos, pre-

vê hospitalização até 50 mil euros e 

a segunda até 100 mil euros. As duas 

coberturas mais caras prevêem parto 

e outras despesas como com dentista 

e oculista. Em todas elas está prevista 

a opção de um milhão de euros para 

doenças graves.

A Multicare disponibiliza, para 

uma pessoa de 40 anos, quatro pla-

nos diferentes, a cerca de 15 euros, 

21 euros, 59 e 65 euros. A primeira 

opção inclui 50 mil euros em inter-

namento e acesso a preços vanta-

josos dentro da rede em termos de 

consultas, mas que fi cam a cargo do 

benefi ciário. Na segunda, o interna-

mento sobe para 75 mil euros e es-

tão previstas oito consultas por ano 

mediante co-pagamento de 15 euros. 

Na terceira hipótese, o capital de in-

ternamento desce de novo para os 

50 mil euros, mas o seguro já prevê 

o acesso a parto, cirurgia de ambu-

latório até 2500 euros, fi sioterapia 

e terapia da fala e estomatologia até 

250 euros, bem como as consultas e 

exame mediante co-pagamento. A 

opção mais dispendiosa é igual, mas 

prevê um milhão de euros para do-

enças graves, tratadas em Portugal 

ou no estrangeiro. Para uma pessoa 

de 60 anos a seguradora apresenta 

as mesmas quatro soluções, mas os 

preços sobem para cerca de 37 euros, 

45 euros, 99 e quase 107 euros.

Já a Tranquilidade apresenta ofer-

tas dos cerca de 17 euros até aos 55 

para alguém com 40 anos, e dos 40 

aos 80 euros para alguém com 60 

anos. Os capitais de hospitalização 

variam dos 15 mil euros aos 75 mil e 

a principal diferença na cobertura 

mais cara é o facto de incluir parto, 

estomatologia e próteses e acesso a 

uma rede internacional com mais 75 

mil euros de capital. Em nenhum dos 

casos foi incluída a opção de doen-

ças graves.




