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Dentistas consideram que utentes ficam sem acesso a alguns atos médicos 

NOVAS TABELAS 

Dentistas ameaçam 
romper com a ADSE 
PRIVADOS O Ponderam abandonar a convenção com o subsistema por causa de preços injustos 
BASTONÁRIO° Sugere seguro estatal que não esteja apenas disponível para funcionários públicos 

RITA F. BATISTA 

O
bastonário da Ordem dos 
Dentistas apelou aos prb-
fissiona is da área para 

abandonarem o acordo com a 
ADSE caso a tabela de preços 
que está a ser negociada se 
mantenha. Também os hospi-
pis privados alertam para os 
apreços desatualizados". 

Em declarações ao CM, o bas-
tonário da Ordem dos Dentis-
tas, Orlando Monteiro da Silva, 
apontou com preocupação "in-
compatibilidades" entre a qua-
lidade de determinados atos 
médicos e os preços praticados. 

A tabela de preços, que deve 
entrar em vigor dia 1 de março, 
foi elaborada, segundo o basto-
nário, com base em "regras ce-
gas". Para Orlando Monteiro da 
Silva, "não poder tratar de um 

PREVISÃO APONTA PARA 
ENTRADA EM VIGOR DA 
NOVA TABELA EM MARÇO 

dente porque se extraiu o que 
está ao lado, não faz sentido ne 
nhum em termos médicos", 
explicou. O bastonário propõe a 
criação de um seguro estatal 
destinado à saúde oral que este 
ja disponível não só para fun 
cionários públicos mas também 
para trabalhadores de privados. 

Questionado pelo CM, o presi-
dente da Associação Portugue-
sa de Hospitalização Privada, 
Óscar Gaspar, explicou que "a 
descida dos preços em 10%" 
pode representar uma redução 
significativa no número de uni-
dades de saúde disponíveis uma 
vez que prevê que vários priva-
dos abandonem a convenção. 
-OCM tentou contactar a ADSE 
mas não obteve resposta. • 
NOTiCIAEXCLUSIVA 
W.EDiÇÃO EM PAPEL covipo 

2 Segundo um estudo da 
própria ADSE, se não houver 
medidas de poupança e sem 
que o número de beneficiá-
rios aumente, o ano de 2018 
vai fechar com um défice de 
12,3 milhões de euros. O va-
lor fica bastante distanciado  

do excedente de 200 milhões 
de 2014.0 representante dos 
hospitais privados, Óscar 
Gaspar, considera que "a ta-
bela não foi construída para 
ser coerente, apenas para re-
duzir a despesa" sem que os 
preços sejam "justos". • 

"Privados estão a 
fazer um drama" 
3 Para os sindicatos, os hos -
pitais privadós estão a fazer 
"um grande drama" em torno 
do assunto: "Os privados só 
conseguem andar com sub-
sistemas como a ADSE. Se não 
querem o negócio então que o 
larguem", disse ao CM fonte 
do Sindicato dos Quadros 
Técnicos do Estado. • 

SAIBA MAIS 

1963 
foi o ano da criação da ADSE -
Assistência na Doença aos Ser-
vidores Civis do Estado. Com  o 
passar do tempo, o subsistema 
de saúde dos funcionários pú-
blicos foi mudando de nome mas 
manteve o acrónimo ADSE. 

Desconto de 3,5 por cento 
Para terem direito a compartici-
pação do valor a pagar pelos 
atos médicos, os funcionários 
públicos e pensionistas do Esta-
do têm de descontar mensal-
mente 3,5% do ordenado ou da 
pensão. A taxa aumentou um 
ponto percentual com a troika. 
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Prejuízo de 12,3 milhões previsto em 2018 
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JOAN 
ESTÁ 
SOLTEIRA 
Termina relação 
de cinco anos com 
surfes-taAlex Bot •  $ 

IS  A4 c ri. 

CONTRIBUIÇÃO PARA O AUDIOVISUAL  P.4 E 5 

IITP FAZ SU 
CONTA 
DA LUZ 

O TAXA vem na fatura e aumenta mais do que a própria tarifa 
da eletricidade  O ELÉTRICAS sacam dois milhões por cobrar 

- serviço. Nem semáforos e cemitérios escapam 

'PRONTOS PARA A TAÇA DA LIBAP.6E9 

JESUS E SÉRGIO QUEREM 
ACABAR COM SECA DE TÍTULOS 

Sporting e FC Porto à procura da final 

FILIPE VIEIRA PEDE TÍTULO PARA DAR A KROVINOVIC p.3o 
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CONSUMIDORES 
PAGAM 991 MILHÕES 

EM SEIS ANOS 
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37 MILHÕES EM DIVIDA P.17 

Governo prepara caça 
às taxas moderadoras 
VAI PARA A  CADE1AP.24 E 25 

Homem do very-Iight 
no Jamor apanhado 
no Benfica-Chaves 

ATROPELAMENTO ti-1,  r • P.10 

CARRO DESPISTA-SE 
E MATA DUAS AMIGAS 

EVITA—EMNIZAÇÃOPT3 

Pai homicida doa tudo 
para não pagar ao filho 
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COMO NeNC:k Os Ouvi 1 ' entrega 
por apenas 

AS 5" FEIRAS, 
UM NOVO ÁLBUM 
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B  INI 
EATLES 2,  DE  JANEIRO 

COLEÇÃO PORTUGAL 
VISTO PELOS GRANDES 
FOTÓGRAFOS. 
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DIARIAMENTE, 
NAS BANCAS 

GRÁTIS 
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DENTISTAS 
AMEAÇAM 
ROMPER 
COM A ADSE 
P.26 

JULGAMENTO 
COMEÇA HOJE 

CORRUPÇÃO DE IX-PROCURADOR COM 105 TESTEMUNHAS 
FAVORES A ANGOLANOS PARA ARQUIVAR PROCESSOS DE BRANQUEAMENTO P.6 E 7 

PEDE 
TELEMÓVEL 

PARA VER 
COMO FICOU 
APÓS LEVAR 

PONTAPÉ 
P.41 

5 PONTOS 
CORTE JUNTO 

AO OLHO ASSUSTA 
RONALDO 

COLECÃO 
GRÁTIS 
FOTOGRAFIAS 
HISTÓRICAS  P.33 

r. O  JE  SOLDADOS 
DE PARTIDA. FUNDÃO 


