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PORQUE 

Somos um grupo de funcionários públicos independentes que não depende de nenhuma 

estrutura. 

Identificamos os problemas, apresentamos propostas objetivas e concretas. 

 

DEFENDEMOS 

As seguintes medidas,  entre outras: 

- Redução  progressiva da taxa de comparticipação dos descontos dos beneficiários 

titulares dos atuais 3,5% para um mínimo de 2,5%, usando para isso 10% do valor 

dos saldos , atual e vindouros. 

- Constituição de um fundo obrigatório de reserva , inicialmente constituído com 50% 

do valor do já citado saldo existente, acrescido de 50% de todos os saldos que se 

venham a verificar. Esta medida é fundamental para garantir que a ADSE, I.P. tenha um 

Futuro Protegido! 

- Utilização dos restantes 40% dos ditos saldos  quando se justifique para melhorar o 

funcionamento da ADSE, I.P., nomeadamente para garantir mais e melhores 

comparticipações. 

- Maior abrangência, com mais e melhores acordos e,  alargamento do número de 

beneficiários. 

- Justa representação dos beneficiários nos órgãos decisórios e consultivos . 

 

DEFENDEMOS TAMBÉM  

1) Que a ADSE, I.P. seja excecionada do cumprimento do Princípio da Unidade de 

Tesouraria do Estado, tendo em vista a rentabilização das suas 

disponibilidades, bem como o fundo obrigatório de r eserva que vier a ser 

constituído ; 

2) Que os custos dos acidentes de trabalho, doenças profis sionais, controlo das 

faltas e verificação da doença, devem ser assumidos  na íntegra pelos serviços 

públicos . 
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3) A continuação do que está atualmente e legalmente previsto, ou seja, que os 

membros do Conselho Geral e de Supervisão não aufiram qualquer remuneração; 

4) Que a ADSE, I. P. assuma os custos das comparticipações com os cuidados de 

saúde dos beneficiários das Autarquias Locais, em tudo idêntico aos restantes 

beneficiários. 

 

 

Pode conhecer, na íntegra, todas as nossas proposta s em  

MANIFESTO ELEITORAL 

https://www2.adse.pt/wp-content/uploads/2017/08/Manifesto-Futuro-Protegido.pdf 

 

COMUNICADO DO DIA 1 DE SETEMBRO 

https://www2.adse.pt/wp-content/uploads/2017/08/Comunicação_01-de-setembro-
Lista-F-Futuro-Protegido.pdf 

 

PÁGINA FACEBOOK 

https://www.facebook.com/ListaFuturoProtegido/ 

 

LINKS DE NOTÍCIAS:  

http://www.dn.pt/lusa/interior/lista-f-propoe-reducao-nas-contribuicoes-para-a-adse-ate-
25-8735493.HTML  

 

http://www.publico.pt/2017/08/25/sociedade/noticia/adse-e-preciso-que-tudo-mude-
para-que-tudo-fique-na-mesma-1782943 
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