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REGULAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE A BENEFICIÁRIOS 

(REGIME GERAL) 
 

Condições de Assistência em regime de Complementaridade 
 

 

PROPOSTA 

Considerando que: 

 
1) Nos últimos tempos assistimos a uma progressiva diminuição do âmbito da 
prestação de serviços dos vários subsistemas de saúde; 
 
2) As alterações conhecidas, e muito sensíveis, no principal subsistema que é a 
ADSE, com diminuição de benefícios e aumento generalizado das contribuições 
dos seus beneficiários; 
 
3) As informações disponíveis apontam para a autossustentabilidade deste 
subsistema, o que permite antever, no futuro próximo, mais aumentos nas 
comparticipações dos beneficiários; 
 
4) Estas intenções constam expressas no preâmbulo do DL 105/2013 (que 
introduz o aumento progressivo dos descontos a efetuar pelos beneficiários 
titulares para os sistemas de proteção social no âmbito dos cuidados de saúde, 
concretamente da Direção-Geral de Proteção Social dos Trabalhadores em 
Funções Públicas (ADSE), da Assistência na Doença aos Militares (ADM) e da 
Divisão de Assistência na Doença (SAD), e na redução dos descontos a efetuar 
pela entidade empregadora”) onde se lê “este novo paradigma de financiamento 
deverá conduzir a uma reflexão profunda do modelo de organização e de 
funcionamento dos subsistemas de saúde de forma a garantir uma efetiva 
participação na política de gestão por parte dos respetivos beneficiários; 
 
5) O referido paradigma assente na autossustentabilidade dos subsistemas de 
saúde tem como pressuposto fundamental a liberdade que assiste aos seus 
beneficiários de poderem optar por se inscreverem ou manterem a inscrição na 
ADSE ou por não se inscreverem ou não manterem aquela inscrição”; 
 
6) A efetivar-se esta possibilidade, pode vir a ser posto em causa o princípio da 
complementaridade previsto no n.º 2 do art.º 9.º do Regulamento da Participação 
de Serviços de Saúde a Beneficiários (Regime Geral), porquanto se torna possível 
uma migração dos beneficiários familiares destes subsistemas para o SAMS; 
 
7) Esta possível e previsível migração, motivada pelo acréscimo das 
comparticipações dos beneficiários para aqueles subsistemas, aliado à 
possibilidade que têm de se desvincularem dos mesmos, pode colocar em crise a 
sustentabilidade do SAMS do SBSI. 
 



  

 

 

 

www.sbsi.pt 

SBSI  
Direção 
Rua de S. José, 131 
1169 - 046 Lisboa 
Telef. 217 917 400    Fax: 213 216 180 
Email: direcao@sbsi.pt  
NIF 500 825 556 

Face ao exposto, a Direção do SBSI, reunida em 14 de março de 2014 decidiu 
apresentar a seguinte proposta de alteração ao Regulamento da Participação de 
Serviços de Saúde a Beneficiários (Regime Geral):  
 
 
 
 
O Conselho Geral do SBSI, reunido no dia 27 de março de 2014, em Lisboa, 
delibera aprovar a seguinte proposta de alteração ao “Regulamento da 
Participação de Serviços de Saúde a Beneficiários (Regime Geral)” 
 

Artigo 9.º 
Condições de assistência 

 
2. Os beneficiários familiares referidos nas alíneas a) e b) do n.º 1 do art.º 3.º 
que sejam ou possam ser beneficiários titulares de outro subsistema de 
saúde, associação e/ou similar que persiga os mesmos fins, terão apenas 
direito à atribuição de benefícios em regime de complementaridade. 
 
 
 
 
Lisboa, 21.03.2014 
 
        A Direção 
 


