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A ADSE foi criada em 1963 sendo integralmente paga pelo Orçamento de Estado

Algumas datas importantes

- Em 1979 os trabalhadores passam a descontar 0,5% do salário

- Em 1981 o desconto sobe para 1%

- Em 2006/2007 passam a descontar 1,5% e os aposentados 1%

- Em 2010 a ADSE é separada do Serviço Nacional de Saúde

-Em 2013 o desconto sobe 2,5% e a entidade empregadora apenas 1,25%

-Em 2014 trabalhadores e reformados passam a descontar 3,5% exceto os que recebem menos do que

o salário mínimo

-Em 2015 a ADSE passa para a tutela da Saúde e é nomeado o Dr. Carlos Baptista e a Dra. Sofia Portela

para a Direção Geral entretanto criada

- Também em 2015 é criada a Comissão para o Estudo da ADSE



1.1 – A ADSE é um Instituto Público de Gestão Participada 

Participada 
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1.Situação Actual 1.1 Jurídica

1.2 Financeira ADSE-IP
2. Que Futuro?

As receitas atuais da ADSE advêm quase exclusivamente dos 
descontos dos trabalhadores e aposentados da Administração Pública

Órgãos

• Conselho Diretivo com 3 titulares

• Conselho Geral e de Supervisão
(constituído por 17 membros)

Um Presidente nomeado pelo Governo
Um Vogal nomeado pelo Governo
Um Vogal eleito pelos Representantes dos Beneficiários no CGS

8 nomeados pelo Governo
(3 do Ministério das Finanças, 3 do Ministério da Saúde
e 2 das Autarquias )

(1 Frente Comum,1 Murpi, 1 STE, 1 Fesap, 1Apre e

4 Eleitos pelos Associados)

9 são representantes dos beneficiários (trabalhadores e
aposentados)



Beneficiários
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-Beneficiários Titulares: trabalhadores e pensionistas da Administração Pública (descontam 3,5% do
salário ou pensão)

[Estão isentos os titulares com pensão inferior ao SMN  através de Medida Governamental]

-Beneficiários Familiares: descendentes e ascendentes  (em determinadas condições) e cônjuges 
que não tiverem rendimentos. Este grupo de beneficiários não desconta mas tem os mesmos direitos, 
em termos de apoio à saúde, que os Titulares. No entanto, não podem votar (entre outras limitações)

À ADSE-IP está ainda cometida a prestação de serviços ao Estado
- Juntas Médicas (todas e inclusive as de recurso)
-Confirmação de Doença na Residência

O anterior Governo PSD/ CDS assumiu a intenção de liquidar o

Serviço de Proteção na Doença aos Funcionários Públicos (ADSE)

O desconto passou de 1,5% para 3,5% do salário ou pensão

O Governo Socialista de António Costa criou uma Comissão de avaliação em 2015 propondo que esta
considerasse a solução de criação de uma Mútua

A luta dos trabalhadores e a prevalência do acordo de compromisso na Assembleia da República
criaram condições para a solução (apresentada como temporária) de criação de um Instituto Público.

Duas notas importantes 



1.2 – Situação Financeira 
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O Regime Convencionado é dominado por cinco grandes

Grupos Privados da Saúde: Luz Saúde – Melos – Trofa – Lusíadas e Sanfil

Receitas em 2017: 596,7 Milhões

Despesas em 2017: 557,3 Milhões (410,7 no Regime Convencionado e 146,6 no
Regime Livre )

Estas despesas não contabilizam cerca  de 44,48 Milhões (CM.+ 1,4 JF.)
que têm sido assegurados pelas Autarquias o que totalizaria 598,78 Milhões, 
ou seja, uma situação em que a despesa fica superior à receita.

Reservas da ADSE-IP:

350 Milhões aplicados em Dívida Pública rendendo um Juro Global de 1,7% +
142,29 Milhões à ordem do Tesouro



Preservar a matriz da ADSE: Pública e Solidária 
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2 – Que Futuro?

-Responsabilidade da Entidade empregadora: Contribuição Financeira? Pagamento de Serviços?

-Assunção da despesa com os isentos como Política Social

-Fim das Responsabilidades das Autarquias no seguimento da retirada de financiamento do Governo Central

-Igualdade de tratamento de todos os que trabalham para a Administração Pública a qualquer título

-Descontos dos trabalhadores de 3,5%. (A Frente Comum defende que deve ser reduzida)

-Sustentabilidade da ADSE-IP

A este nível, o Governo através de alguns dos Conselheiros por si nomeados e dos representantes
da área da UGT parece apostar tudo no alargamento (quase indiscriminado) como panaceia para as
dificuldades omitindo que alargando a receita direta também alarga a despesa)

-A intenção de copiar regras das seguradoras tipo plafonamento – custo diferenciado de acordo com a

despesa do Beneficiário etc.

- Gestão por entidade com prática (entrega de Gestão a Grupo Privado)

Preocupações



O que defendemos
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Preservar sempre o SNS

pela sua indispensabilidade para a saúde de todos os Portugueses

-A entidade empregadora deve assumir as suas responsabilidades enquanto tal 
até porque a despesa direta, se bem acompanhada, diminuiu no SNS

- Impor a Redução da Despesa através de um controlo efetivo da Faturação do Regime Livre 
e Convencionado combatendo a sobrefaturação, a faturação de atos inexistentes 
(faturação falsa) e a realização de Atos Médicos desnecessários  (com médicos a receber 
a % sobre exames agendados e eventualmente desnecessários)

- Acabar com os custos muitas vezes escandalosos de faturação dos Medicamentos 
e Material Protésico (chegando a haver  Hospitais Privados a faturar um medicamento 
a 150 euros e outros a faturar o mesmo medicamento a 1300)

-Acabar com os escândalos da Segunda Linha de apoio à Saúde (nomeadamente
acamados) tendo ficado famosa a clínica que faturou uma  verba astronómica durante
10 anos com o apoio a um antigo médico de Pediatria. Após a morte deste o serviço
encerrou



Escola Secundária de Gil Vicente

O que defendemos
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Qualquer alargamento deve respeitar a matriz da ADSE-IP mantendo-a

Pública e Solidária em qualquer situação

-Um eventual alargamento deve ser antecedido de um estudo de sustentabilidade
tecnicamente bem preparado.

-Um novo Paradigma e Empenhamento dos Trabalhadores é essencial na defesa destes
princípios (ADSE Pública, Solidária, Inter-geracional e Inter-profissional

-Uma Gestão Rigorosa e Transparente com exigência de responsabilidades das entidades
empregadoras

-A compreensão de que no atual Quadro é essencial combater os gastos desnecessários
porque somos nós que descontamos, o dinheiro é nosso. É do nosso dinheiro que os
Grupos de Saúde (sobretudo os 5 grandes grupos) se querem apropriar.

- Neste quadro é muito importante defender a ADSE-IP e o Serviço Nacional de Saúde.
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-Neste trabalho avulta em primeiro lugar a questão das taxas do Regime Convencionado 
e do Regime Livre relativamente às quais, ao fim de três tentativas do Conselho Diretivo 
para impor subida de preço, conseguimos não só assegurar que as taxas não alterassem a 
participação dos Beneficiários mas também que reduzissem o valor pago pela ADSE-IP. 
Neste campo, como em outros, a opinião pública foi assaltada por um rol de 
desinformação e chantagem dos grupos privados de Saúde e dos seus vastos aliados. 
Inclusive com intervenção pública do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos (situação 
impensável e inaceitável)

-Desde já alertamos os Beneficiários para a situação de alguns destes Hospitais Privados 
que estão a tentar ludibriar os utentes cobrando mais do que o valor convencionado.

-Em segundo lugar a inclusão dos contratados com contrato individual de Trabalho

- Em terceiro as diferentes entidades terem finalmente encontrado uma Auditoria 
realizada há mais de sete anos aos Serviços Sociais da PT que indiciava anomalias já 
publicamente notificadas que conduziram ao pedido de demissão do Presidente em 
exercício no Conselho Diretivo, o que  já deu origem ao anúncio de duas Auditorias 
sendo uma do Tribunal de Contas e outra anunciada como solicitação do Sr. Ministro da 
Saúde a realizar por entidade externa 

O trabalho desenvolvido tem sido difícil mas combativo e 

assertivo no que defendemos e no que propomos

O que defendemos


