
 
 

 

 
 

 

COMUNICADO 

Reunião com a APHP - Associação Portuguesa da Hospitalização Privada 

 

A Associação 30 de Julho, associação nacional de Beneficiários da ADSE, atenta às preocupações transmitidas pelos 
beneficiários e no contexto dos contactos que vem realizando com diversas entidades da área da saúde, reuniu-se 
com a APHP, a pedido desta. 

Na reunião foram abordadas as principais preocupações dos beneficiários da ADSE e da APHP sobre matérias diversas, 
e que têm sido amplamente divulgadas nomeadamente nas redes sociais e junto da própria Associação. 

Foram assim abordados problemas de índole diversa, como: 

⎯ a fixação dos preços dos dispositivos médicos (as chamadas próteses intraoperatórias) 

⎯ a fixação dos preços dos medicamentos da área da oncologia 

⎯ a diminuição de cobertura ou dificuldade de acesso por parte dos beneficiários a alguns médicos e atos clínicos 

⎯ a questão da não discriminação dos beneficiários na marcação e agendamento de consultas e outros atos 

⎯ os atos médicos mais diferenciados, nomeadamente as cirurgias realizadas com técnicas inovadoras e de 
maior complexidade 

⎯ a questão das denominadas regularizações, que permanece por resolver, aguardando-se que a ADSE 
apresente aos prestadores as contas desde o ano de 2015 

⎯ um sistema de disponibilização de informação mais clara e funcional, tanto da parte da ADSE como dos 
prestadores, sobre os profissionais e atos médicos abrangidos pelas convenções 

Dada a panóplia de assuntos que vão carecendo de resolução, a Associação e a APHP, acordaram voltar a reunir em 
setembro para identificar com mais clareza e maior rigor que problemas persistem e assim procurar contribuir para a 
resolução dos mesmos. 

A Associação realça ainda o facto de, embora representando interesses diferentes, ambas as associações se terem 
mostrado empenhadas em garantir uma correta relação entre os prestadores de saúde e a ADSE, assegurando a 
melhor e mais ampla oferta de cuidados de saúde para os seus beneficiários, os quais devem estar permanentemente 
no centro das preocupações de todas as partes. 

A Associação 30 de Julho- associação nacional de beneficiários da ADSE, irá sistematizar os problemas que vão sendo 
colocados diretamente junto da Associação e nas diversas plataformas, batendo-se por encontrar as melhores 
soluções para resolver as naturais inquietações dos beneficiários, financiadores da ADSE. 

 

Lisboa, 21.07.2022 

A Direção 


