LISTA A

Programa Eleitoral do Lema “O Renascimento da ADSE”

MODERNIZAÇÃO DA ADSE

1.

+ APELATIVA

+ JUSTA

+ UNIVERSAL

Defendemos a redução da taxa de descontos dos beneficiários, após resultado

favorável consequente de uma análise da sustentabilidade da ADSE, decorrente da
realização de estudo atuarial de viabilidade económica;
2.

Defendemos a isenção dos descontos aos beneficiários titulares com vencimento ou

pensões inferiores ao salário mínimo nacional (SMN);
3.

Estudar a possibilidade de redução do tempo de comparticipação e de reembolsos

tendo como meta os 15 dias úteis.
4.

Aumentar a capacidade de respostas da ADSE, presencial, verbal imediatas e via

telemática no prazo de 48h, incrementando o Call-Center (mais meios técnicos e humanos,
para o encaminhamento telefónico devido) e eventualmente o gabinete da Comunicação,
com vista a uma melhoria de comunicação entre os pares dando primazia ao princípio
célere de resposta às questões dos beneficiários.
5.

Defendemos a continuação e reavaliação da transformação digital da ADSE.

6.

Promover e estudar a possibilidade do alargamento da convenção a todos os

prestadores que queiram integrar a rede/beneficiários possibilitando ao beneficiário maior
liberdade de escolha.
7.

Constituição de um fundo obrigatório de reserva de 400M. Esta medida é

fundamental para garantir que a ADSE, IP tenha um futuro protegido.
8.

Propomos a criação de um grupo de trabalho (GT) que inclua representantes de

todos os subsistemas públicos de saúde uniformizados com a ADSE, para revisão e
convergência das tabelas de códigos, designações e valores, nos RC (Regime
Convencionado) e RL (Regime Livre), promovendo assim a igualdade de direitos dos
beneficiários que irão ter comparticipados os tratamentos de forma igual;
9.

Propomos as revisões periódicas das Tabelas de Códigos, Nomenclaturas e Valores

com periodicidade quinquenal e correspondência relativa às tabelas das Ordens

Profissionais, adequando-a à real prática clínica permitindo a sua actualização espelhando
as necessidades dos beneficiários.
10.

Criar mecanismos próprios para aperfeiçoamento da análise e interpretação dos

resultados das auditorias internas das faturações com maior índice de sobrefaturação, para
eventual criação de medidas de combate à fraude em parceria com as entidades
competentes permitindo maior controlo da faturação, com vista a uma maior transparência
entre o beneficiário, o prestador e o financiador ADSE.
11.

Criar mecanismos de controlo de qualidade dos procedimentos realizados dentro da

rede com análise e cruzamento de informação das partes envolvidas, nomeadamente com
inquéritos de satisfação.
12.

Defender uma célere regularização da faturação dos prestadores e proceder de

forma eficaz e imediata a cobrança de dívidas de entidades terceiras à ADSE, IP
nomeadamente de Institutos Públicos, Autarquias Locais ou Regiões Autónomas, entre
outros.
13.

Defendemos uma ADSE como Subsistema Público de Saúde ao serviço dos

beneficiários, complementado o SNS como Sistema Nacional de Saúde, promovendo a
articulação de ambos com vista à criação de condições seguras para a circulação da
informação entre a rede de prestadores das duas entidades, de modo a evitar duplicação
de procedimentos nos beneficiários e um maior controlo da despesa.
14.

Negociar com todas as entidades empregadoras do setor empresarial do estado a

inscrição preferencial dos trabalhadores no subsistema público ADSE.
15.

Promover a melhoria de condições de trabalho na ADSE, com vista a uma maior

satisfação individual e uma maior produtibilidade laboral, permitindo em determinadas
situações, depois de analisadas a acumulação de funções.
16.

Contratar pessoal para ADSE, IP necessário para que sejam atingidos os objetivos

propostos
17.

Proposta de criação de um Grupo de Trabalho para encontrar novas fontes de

receitas.
18.

Avaliação da viabilidade da criação duma Residência Geriátrica para os beneficiários

da ADSE, IP.

PROTEGER A SAÚDE DOS BENEFICIÁRIOS
SALVAGUARDAR O FUTURO DA ADSE
MAIS SOLIDARIEDADE

