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Madrid, 17 de abril de 2019

Estimado/a mutualista,

No dia 22 de maio, terá lugar a Assembleia Geral Ordinária de Mutualistas da Previsión Sanitaria Nacional 
(PSN). Nesta Assembleia serão abordadas duas principais questões: os resultados obtidos no ano de exercício 
anterior e a gestão realizada pelo Conselho de Administração.

Como vem acontecendo nos últimos anos, 2018 foi um ano intenso e frutífero e que, ao mesmo tempo, nos 
desafiou no cumprimento do nosso compromisso inabalável com os nossos princípios fundadores de proteção 
de grupo. Na PSN, tudo o que fazemos é feito por vocação e tal permitiu-nos, em 2018, melhorar e reforçar a 
nossa gama de produtos e disponibilizar novos e diferenciados escritórios de atendimento o mutualista.

No geral, o ano tem sido desastroso para a indústria de seguros, apesar de nos termos conseguido consolidar 
graças ao nosso produto de Poupança Flexível, que oferece um rendimento garantido imbatível no mercado, e 
alguns fundos de pensão que mantêm um bom comportamento a longo prazo, com interessantes classificações 
independentes e liderando em diferentes épocas do ano os rankings de rentabilidade. No caso especifico de 
Portugal, o nosso PPR Garantido foi distinguido como o melhor do país. Em consequência, consolidamo-nos 
como uma entidade de referência no ramo da Vida, alcançando já o 18º lugar no ranking do ICEA, com um 
volume de poupança gerido que no final do ano roçava os 1.500 milhões de euros.

O ano passado foi também o da consolidação da PSN Gestión Socimi, a primeira empresa de investimento 
em mercados imobiliários criada em Espanha por uma seguradora, que registou um aumento de capital e 
continuou a sua política de aquisição de imóveis.

Todas estas ações não fariam sentido se analisadas isoladamente. Mostra-se necessário entendê-las num 
contexto marcado pelas profundas raízes da PSN, que nos permitiram continuar a construir valores após 
quase 90 anos de serviço prestado a profissionais universitários. Precisamente nesse sentido, foi lançado em 
2018 o chamado Programa Filia, um projeto que visa aliviar as graves consequências que a solidão impõe em 
muitos dos nossos idosos. Assim, encorajo-vos a aderir a este programa, e fazer a sua parte, para que juntos 
possamos construir uma sociedade melhor. Pode encontrar mais informações no nosso site (www.psn.es/
programa-filia). 

Finalmente, não posso deixar de me referir ao projeto mais importante lançado pela nossa Entidade nos 
últimos anos e que neste ano de 2019 está prestes a ver a luz do dia. Refiro-me à Salup, a aposta do Grupo 
PSN para entrar no campo da saúde com uma proposta diferenciada. Estamos a desenvolver um seguro 
que procura oferecer um excelente atendimento ao paciente, através da sensibilidade dos profissionais, 
verdadeiros promotores da assistência à saúde, que encontrarão na Salup o apoio e o reconhecimento que 
merecem. A nossa ligação histórica ao mundo da saúde legitima-nos a desenvolver um seguro tão pessoal, 
tão humano.

Não posso terminar sem deixar de lhe relembrar que, se desejar participar na Assembleia, deve enviar o seu 
documento de presença. Caso tal não seja possível, incentivo-o a delegar a sua presença enviando o documento 
de representação, devidamente formalizado e assinado. Além disso, lembre-se de que as delegações que não 
contiverem o nome de um representante serão entendidas como concedidas ao Conselho de Administração, 
a ser exercidas pelo seu Presidente. Da mesma forma, será solicitada a presença de um Notário, que redigirá 
as atas da Assembleia.

Esperando cumprimentá-lo pessoalmente, envio-lhe os meus calorosos cumprimentos,

Miguel Carrero López
Presidente


