LISTA CANDIDATA
AO CONSELHO GERAL E DE SUPERVISÃO DA ADSE

ELEIÇÕES A 19 DE SETEMBRO DE 2017

Maria Helena Rodrigues
Licenciada em Gestão de Empresas e Diplomada
Maria Helena Rodrigues
em Administração e Políticas Públicas
Licenciada em Gestão de Empresas
Quadro da Administração Pública

Técnica Superior

Paulo Alexandre Ralha
Quadro da Administração Tributária
Auditor de Defesa Nacional

Grasiela Maria Rodrigues
Licenciada em Engenharia
Diretora do Centro de Formação de Professores Luís
António Verney
Docente do Ensino Secundário

Maria Gabriela Albuquerque
Licenciada em Gestão em Saúde
Enfermeira Chefe e Gestora Departamental – área cirurgia
Professora convidada na Escola de Saúde e Gestão

PELA NOSSA SAÚDE
UMA ADSE MAIS SOLIDÁRIA
A razão da nossa candidatura ao Conselho Geral e de Supervisão da ADSE baseia-se na necessidade
de contribuir para a criação de uma ADSE mais solidária.
Uma ADSE que permita:
• Que quem mais precisa, mais possa recorrer ao sistema;
• Que mantenha a filosofia de que quem mais ganha, mais contribua;
• Que quem é mais velho não possa ser excluído ou impedido de entrar no sistema.
Numa altura em que se discute o novo regulamento da ADSE temos de estar atentos, e de dizer
não, a regras e condições que discriminem e travem a entrada de novos beneficiários em função da
idade.
A ADSE não é nem pode ser nunca confundida com um qualquer seguro de saúde privado. Não é
esse o caminho que queremos. Não é esse o caminho que permitiremos.
A esta ADSE solidária queremos juntar uma ADSE mais transparente, em que o rigor nas contas e
na utilização dos descontos dos seus beneficiários seja uma realidade e não letra morta.
Em pleno segundo semestre de 2017 não é conhecido o Plano de Actividades e o respectivo
Orçamento.
Os mais de 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) beneficiários do sistema merecem saber como é
usado o dinheiro que pagam de forma solidária para este sistema de saúde: o nosso sistema de
saúde dos trabalhadores da administração pública!
Defendemos rigor e transparência nas contas e na gestão e maior credibilização.
E estes são princípios que pugnaremos para ver também serem aplicados nos acordos que se
estabelecerem com os prestadores de cuidados de saúde.
É em nome deste rigor e transparência que não aceitaremos que os membros deste Conselho
Geral e de Supervisão aufiram qualquer remuneração - nunca.
Queremos contribuir para a melhoria de um sistema que é pago por todos os que dele beneficiam.
Agora ou quando dele necessitarem.
São estes os valores e princípios que defendemos.
No próximo dia 19 de Setembro, contamos com a sua participação para eleger os que defendem PELA NOSSA SAÚDE UMA ADSE mais SOLIDÁRIA com RIGOR E TRANSPARÊNCIA.
Um abraço solidário
Maria Helena Rodrigues
Paulo Alexandre Ralha
Grasiela Rodrigues
Maria Gabriela Albuquerque

