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Inquérito aos consumidores 

 

A evolução dos sistemas de saúde na Europa tem vindo a ser caracterizada por uma crescente 

procura de cuidados de saúde e, em consequência, de seguros voluntários de saúde tendo em 

vista a obtenção, por parte dos cidadãos, de uma maior liberdade de escolha e, 

simultaneamente, de uma melhoria global das condições de acesso. 

É neste contexto que a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) tem 

vindo a dedicar mais atenção a este tema, visando reforçar a proteção do consumidor de 

seguros de saúde. 

Espera-se que cada vez mais pessoas estejam abrangidas por seguros de saúde, facto a que 

não é alheia a pandemia de COVID-19 que o mundo está a enfrentar atualmente, pelo que a 

ASF tem como objetivo que o consumidor de seguros disponha de mais e melhor informação 

para que possa optar pelos produtos que mais se adequem às suas necessidades. 

Ao abrigo desta estratégia de atuação, a ASF decidiu projetar um conjunto de inquéritos 

dirigidos aos profissionais de seguros, aos profissionais de saúde e aos consumidores em geral, 

através dos quais pretende registar as preocupações e necessidades das principais partes 

interessadas. 

Desta forma, a ASF pretende implementar regulamentação mais contextualizada, baseada na 

realidade vivida pelo setor e mais centrada na governação dos produtos, sempre com o 

objetivo final de proteção dos consumidores de seguros e de equilíbrio do funcionamento do 

mercado. 

O projeto que a ASF se encontra a desenvolver tem como objetivo caracterizar e compreender 

a realidade do mercado de seguros voluntários de saúde em Portugal. Num contexto de 

grande dinamismo deste setor, pretende-se aprofundar o conhecimento relativamente aos 

principais desafios e oportunidades que se colocam, no curto e no médio prazo. 

O presente inquérito destina-se, especificamente, aos consumidores em geral, 

independentemente da sua condição de titularidade de apólice ou de relação com os 

seguros voluntários de saúde. 
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A participação dos consumidores é muito importante, tendo carácter voluntário. 

O presente questionário demora, em média, entre 6 e 8 minutos a preencher. No final deste 

processo os resultados obtidos, após o devido tratamento e análise, serão divulgados 

publicamente. 

O prazo para resposta a este inquérito termina em 11 de novembro de 2020. 

Existem 38 questões neste inquérito, ao qual pode aceder aqui. 

Muito obrigado pela sua colaboração. 

http://inqueritos.asf.com.pt/index.php/3?lang=pt

