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A SUBIDA DAS TAXAS MODERADORAS NO SNS
LUÍS
DRUMMOND
BORGES*

Não nos podemos esquecer de que as
medidas implementadas com o Orçamento de Estado de 2012 onde, de entre
outras, resulta o aumento das taxas moderadoras, assentam num contexto económico-financeiro verdadeiramente difícil, onde o Estado necessita de assistência financeira internacional para conseguir cumprir com as suas responsabilidades.

Acresce ainda o facto de ser necessário
eliminar o discurso político de manipulação dos números relativamente às contas do setor. A existência de vários números relativos ao défice do Sistema
Nacional de Saúde (SNS), consoante as
correntes políticas e/ou os interesses a
defender, não permite ter a sensibilidade
para a verdadeira dimensão do problema
e consequentemente inferir do excesso
ou defeito das medidas inscritas no Orçamento de 2012.
O Sistema Nacional de Saúde é de capital importância para o país e implica que
todos os envolvidos tenham obrigatoriamente de contribuir e lutar pela sua qualidade e sustentabilidade, independentemente do seu papel enquanto prestadores, utentes, financiadores, reguladores
ou associações e ordens. Todos devem
atuar, quer seja na sua esfera pública,

REDE HELP-A-CAR
ALARGADA PARA
12 OFICINAS
A REDE do serviço de atendimento
rápido Help-a-Car, lançada em julho
de 2011 pela Caixa Seguros, foi alargada para 12 oficinas em todo o país.
O conceito consiste na concentração
de um conjunto de serviços de resolução simplificada de sinistro automóvel, para que a participação do
acidente, peritagem e entrega de veículo de substituição ocorram no
mesmo local e no mesmo dia, de forma célere e eficiente.
Em julho, o serviço foi lançado em
apenas uma única oficina, mas as seguradoras do grupo CGD cumpriram
o compromisso de alargar a rede já
em 2012, contando atualmente com
12 oficinas aderentes, nos distritos
de Bragança, Braga, Porto, Aveiro,
Lisboa, Setúbal, Évora, Beja e Faro.
“O serviço Help-a-Car superou todas
as expectativas ao nível da satisfação
dos clientes, contribuindo para o reforço da liderança de mercado das seguradoras da Caixa Seguros em matéria de resolução de sinistros”, destaca António Noronha, administrador da Fidelidade Mundial e Império
Bonança.
“A resposta dos clientes e das pró-

prias oficinas justifica leva-nos a
querer continuar a apostar neste serviço e a alargar o número de oficinas
aderentes durante 2012”, antecipa
desde já António Noronha.
Podem usufruir dos serviços das
rede Help-a-car todos os sinistrados
de acidentes em que a Fidelidade
Mundial, Império Bonança ou OK! teleseguros tenham a responsabilidade
de reparar os veículos envolvidos,
desde que estes sejam veículos ligeiros e circulem pelos seus próprios
meios. Também só podem beneficiar
deste serviço simplificado os veículos danificados em sinistros que tenham tido, no máximo, duas viaturas envolvidas e dos quais só tenham
resultados danos materiais.

LIBERTY DISTINGUIDA
COMO MELHOR EMPRESA
PARA TRABALHAR
A LIBERTY Seguros foi reconhecida,
pelo segundo ano consecutivo, com o
Prémio 2011/2012 - Excelência no
Trabalho, tendo sido considerada a
“Melhor Grande Empresa” para trabalhar em Portugal na área da Banca,
Seguros e Serviços Financeiros.
O Prémio Excelência no Trabalho
incide em quatro eixos fundamentais: a Excelência da Dinâmica Organizacional, a Excelência dos Processos, a Excelência do Clima e a Excelência da Gestão de Recursos Huma-

nos. O reconhecimento surge na sequência do estudo realizado pela Heidrick&Struggles, em parceria com o
jornal “Diário Económico” e com a
ISCTE Business School, que distingue
as empresas que se destacam pelas
melhores práticas na gestão de capital humano e pela elevada satisfação
dos seus colaboradores. O objetivo
principal da iniciativa é precisamente
sensibilizar o mercado para a importância da gestão do Capital Humano
nas suas várias dimensões.

privada ou social.
As taxas moderadoras têm como objetivo "regular" a utilização do SNS, ao mesmo tempo que se procede a um acréscimo do financiamento privado do mesmo.
O intuito é que os utentes usem de forma eficaz o Serviço Público: por um lado,
privilegiando os pontos de atendimento
ligados aos cuidados primários, tais
como os centros de saúde ou unidades
de cuidados familiares e utilizando a
Linha 24 antes de usufruir dos serviços
das unidades centrais hospitalares de
segunda linha e, por outro, procurando
os serviços de urgência apenas para situações de caráter de gravidade que não
admitam demora (podendo sempre utilizar a Linha 24 como elemento de esclarecimento e triagem).
Assim sendo, prevê-se que as taxas moderadoras cumpram o seu objetivo e que

O SNS é de capital
importância para o país
e implica que todos
tenham de lutar pela
sua sustentabilidade
se venha a verificar uma melhor utilização dos serviços de cuidados primários,
que tem de ser uma das apostas centrais
da política da saúde e uma diminuição
da afluência aos serviços hospitalares
centrais, nomeadamente às urgências
hospitalares.
As taxas moderadoras do SNS para a
população não isenta poderão ser um
estímulo para a aquisição de seguros de

saúde para os utentes que não tenham
(dependendo do rendimento disponível
dos mesmos) e/ou a confirmação do
crescimento de custos de ambulatório
para todos os utentes que já possuam
seguros de saúde.
O setor privado de saúde, nomeadamente, as seguradoras, poderão optar
por ajustar também os seus mecanismos
de copagamentos e/ou comparticipações
das taxas moderadoras do SNS, bem
como, ajustar os seus produtos e
serviços de forma a poder captar mais
pessoas seguras, através de produtos
com uma elevada escala de coberturas
e riscos de forma a flexibilizar o preço
do seguro de saúde.
*Diretor Geral (CEO) da AdvanceCare Gestão de Serviços de Saúde, S.A.
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