
Madrid, 4 de maio de 2022

Estimado/a mutualista,

No próximo dia 7 de junho terá lugar a Assembleia Geral Ordinária de Mutualistas da Previsión Sanitaria Nacional (PSN), uma excelente 
oportunidade para poder analisar e avaliar a evolução da nossa Organização, com especial atenção aos resultados obtidos no exercício 
anterior e à gestão realizada pelo Conselho de Administração.

Este ano, outro em que encontramos alterada e quebrada a desejada normalidade: pandemia, desencontros na gestão política, profunda 
ineficácia e ineficiência na Administração, destruição do tecido produtivo, dívida e inflação galopante, ausência de segurança em todos 
os âmbitos… não fazem deste um ano qualquer e, como se fosse pouco, GUERRA e Ocidente com o passo alterado e a guarda baixa. A 
única verdade incontestável é esta: INCERTEZA. Momentos em que os princípios e valores vacilam, em que a velha cultura do mérito e 
do esforço vai sendo ladinamente substituída por uma perversa interpretação da igualdade. São tempos difíceis em que, mais do que 
nunca, devemos manter o rumo marcado pelos nossos velhos valores, princípios e sentimentos, sem esquecer a necessária adaptação 
aos tempos que correm. E é isso que estamos a fazer.

A Assembleia servirá para analisar o sucedido no exercício de 2021, um ano inexoravelmente marcado por um enorme impacto do 
ponto de vista sanitário, mas também do ponto de vista social e económico. Não obstante, como temos transmitido através de outros 
canais durante os últimos meses, a PSN não recuou perante a crise, muito pelo contrário. Pegámos o touro pelos cornos, adotando um 
importante conjunto de iniciativas destinadas a reforçar a nossa solvência e a garantir os compromissos com os mutualistas e a solidez 
da Entidade. Apesar das dificuldades, a PSN conseguiu no ano passado destacar-se no setor como uma das entidades mais ativas e 
inovadoras, com novas soluções de seguros, como o PSN Vida Total, e melhorando coberturas de seguros tão importantes como o PSN 
Maxivida ou Morte Tranquilidade.

De igual modo, reforçámos a nossa aposta num atendimento diferenciado através de uma rede de escritórios à altura do nosso coletivo. 
Como tem acontecido nos últimos anos, colocámos à sua disposição novas instalações em locais centrais das principais capitais do nosso 
país, e em 2021 tivemos a sorte de abrir portas em cidades como Saragoça, Valência ou Valladolid. Mas, sem dúvida, o dado que melhor 
reflete o nosso compromisso com os mutualistas volta a ser, mais um ano, o da participação em benefícios, uma rentabilidade extra 
na maioria dos seguros de poupança, graças à natureza mutualista e sem fins lucrativos da PSN, e que em 2021 significou reverter ao 
coletivo mais de 7 milhões de euros em benefícios complementares, alcançando um lucro de até 3,75%.

Na PSN acreditamos que a prudência é uma virtude compatível com a evolução e inovação e que a responsabilidade é parte intrínseca 
da Entidade. Por isso, todas as medidas adotadas em 2020/21 vêm apenas complementar as que há anos temos vindo a adotar, medidas 
que reforçam a nossa eficácia e, sobretudo, a nossa eficiência. Precisamente agora, num momento de tantas incertezas para empresas e 
cidadãos, queremos pôr o foco ainda mais na responsabilidade, um valor que nos trouxe aqui, 90 anos depois.

Concluo lembrando que, se deseja assistir à Assembleia, deve remeter o seu cartão de assistência. Do mesmo modo, e devido ao difícil 
contexto em que ainda nos encontramos, é especialmente necessário que siga as instruções de voto se, por uma questão de prudência, 
decidir não assistir presencialmente à Assembleia. Se for este o seu caso, convido-o a delegar a sua presença por meio do envio do 
cartão de representação devidamente formalizado e assinado. Lembro, também, que as delegações que não contenham o nome do 
representante serão consideradas outorgadas ao Conselho de Administração, para que sejam exercidas pelo seu Presidente. Será 
igualmente solicitada a presença de Notário, que lavrará ata da Assembleia.

Com os melhores cumprimentos e votos de saúde e felicidade,
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