
 
 
 

Formulário n.º 7 -  Programa Eleitoral e Resumo 

 

DEFENDER OS INTERESSES DOS BENEFICIÁRIOS 

Candidatura ao Conselho Geral e de Supervisão da ADSE 

Eleição dos representantes dos beneficiários  

 

 

Estimados beneficiários da ADSE 

 

Realiza-se no próximo dia 30 de novembro de 2022 a eleição dos representantes 

dos beneficiários da ADSE para o Conselho Geral e de Supervisão (CGS), para o 

triénio 2022/2025. 

O CGS é o órgão de acompanhamento, controlo, consulta, e participação na 

definição das linhas gerais de atuação da ADSE. 

No CGS têm assento representantes das Administrações Públicas (Central, Local 

e Regional), das organizações dos reformados, das associações sindicais, e quatro 

representantes eleitos por sufrágio universal e direto dos beneficiários 

titulares da ADSE.  

É com o objetivo da defesa abrangente, independente, transparente e competente 

dos interesses dos beneficiários, que, apresentamos uma lista de candidatos aos 

lugares a eleger, que integra beneficiários no ativo e aposentados de vários 

sectores de atividade da Administração Pública. 

A nossa candidatura assume perante todos os beneficiários o compromisso de que 

a ADSE deve continuar a ser sinónimo de proteção dos beneficiários nos domínios 

da promoção da saúde, prevenção da doença, tratamento e reabilitação, baseada 

na solidariedade entre gerações. 

A lista apresentada respeita o princípio do equilíbrio de género com 50% de 

representação de pessoas de cada sexo. 
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QUEM SOMOS   

1.º Efetivo    2.º Efetivo         3.º Efetivo   4.º Efetivo 

                             

Mª Helena Rodrigues     José Sereno              Graziela Rodrigues     Fernando Parreira                                                                                                                

Técnica Superior             Especialista                 Professora                         Enfermeiro 
                                        de informática 
  
 

1.º Suplente   2.º Suplente      3.º Suplente          4.º Suplente  

                 

Paulo Bernardo  Nuno Borges  Mª Rosário Almeida           Alice Pinto          
e Sousa                         Técnico de                     Professora      Enfermeira  
Técnico Superior Adm. Tributária 

 

O QUE NOS PROPOMOS FAZER 

Numa entidade com a dimensão da ADSE, com milhares de beneficiários a quem presta 

diariamente um conjunto de serviços a ação dos conselheiros tem naturalmente que ser o 

mais abrangente possível analisando em profundidade e sobre diversos prismas as 

matérias sobre as quais tem que pronunciar-se, para que as soluções encontradas vão ao 

encontro dos interesses dos beneficiários. 

A independência em relação às entidades prestadores de cuidados de saúde ou quaisquer 

outras entidades que sobre a ADSE manifestem os mais variados interesses, revelar-se-á 

nas posições que, em cada momento, tivermos que assumir sempre no superior interesse 

dos beneficiários. 

Exigiremos sempre a transparência na administração dos recursos financeiros da ADSE e 

é em nome dessa transparência que não aceitaremos que aos membros do CGS sejam 



 
 
pagas remunerações, ajudas de custo, deslocações, etc. Os recursos financeiros da ADSE 

são dos beneficiários.   

A competência na análise das questões que são colocadas resulta de muita intervenção e 

estudo sobre o regime que conhecemos e que queremos que se mantenha na esfera 

pública, sujeita à fiscalização da legalidade e ao controlo financeiro do Tribunal de Contas. 

O nosso compromisso é com os beneficiários por isso defendemos: 

 A urgência em restabelecer o desconto dos beneficiários para a ADSE sobre 12 

remunerações/12 meses. Só desta forma se manterá o justo equilíbrio entre os 

beneficiários sem quebras de solidariedade.   

 

 A transparência na administração dos recursos da ADSE. Não aceitaremos o pagamento 

aos membros do CGS de remunerações, ajudas de custo, deslocações, etc. Os recursos 

financeiros da ADSE são dos beneficiários. 

 

 A competência na análise das questões que são colocadas resulta de um conhecimento 

feito de intervenção e de estudo sobre o regime que conhecemos. Queremos, pois, que se 

mantenha na esfera pública, sujeita à fiscalização da legalidade e ao controlo financeiro do 

Tribunal de Contas. 

 

 Pugnar para que aos beneficiários seja dada resposta atempada às questões por eles 

colocadas e os reembolsos efetuados em tempo útil. 

 

Os candidatos que forem eleitos no próximo dia 30 representarão no CGS os interesses 

dos beneficiários! 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

DEFENDER OS INTERESSES DOS BENEFICIÁRIOS 

Candidatura ao Conselho Geral e de Supervisão da ADSE  

       Primeiro efetivo                                                                       Mandatário 

Maria Helena Rodrigues                                                        José Joaquim Lourenço  

                                                                                              

Estimados beneficiários da ADSE, 

A nossa candidatura assume perante todos os beneficiários o compromisso de que a ADSE 

deve continuar a ser sinónimo de proteção dos beneficiários nos domínios da promoção da 

saúde, prevenção da doença, tratamento e reabilitação, baseada na solidariedade entre 

gerações. 

O nosso compromisso é com os beneficiários por isso defendemos: 

 A urgência em restabelecer o desconto dos beneficiários para a ADSE sobre 12 

remunerações/12 meses. Só desta forma se manterá o justo equilíbrio entre os 

beneficiários sem quebras de solidariedade.   

 

 A transparência na administração dos recursos da ADSE. Não aceitaremos o 

pagamento aos membros do CGS de remunerações, ajudas de custo, deslocações, etc. 

Os recursos financeiros da ADSE são dos beneficiários. 

 

 A competência na análise das questões que são colocadas resulta de um conhecimento 

feito de intervenção e de estudo sobre o regime que conhecemos. Queremos, pois, que 

se mantenha na esfera pública, sujeita à fiscalização da legalidade e ao controlo 

financeiro do Tribunal de Contas. 

 

 Pugnar para que aos beneficiários seja dada resposta atempada às questões por 

eles colocadas e os reembolsos efetuados em tempo útil. 

 

Os candidatos que forem eleitos no próximo dia 30 de novembro representarão no 

Conselho Geral e de Supervisão os interesses dos beneficiários! 




