
  

Os Beneficiários da ADSE são o único motivo para a candidatura da Lista “ADSE – Beneficiários Primeiro” 

à eleição dos seus representantes no Conselho Geral e de Supervisão (CGS).  

Candidatamo-nos para defender os seus direitos e interesses num registo de integral independência e 

autonomia, sem prejuízo de uma permanente atitude de diálogo e colaboração construtiva no seio do 

CGS e com todas as instituições e entidades, públicas e privadas, relacionadas com a ADSE. 

Candidatamo-nos porque a Lista “ADSE – Beneficiários Primeiro” integra um forte conhecimento da 

ADSE, do sistema de saúde e da gestão pública, razão por que defendemos: 

1. Melhorar o acesso dos Beneficiários aos cuidados de saúde, através, nomeadamente, da 

promoção de uma atitude pro-ativa da ADSE junto dos prestadores privados, no sentido de 

estancar e inverter a saída de médicos do regime convencionado; da atualização da tabela do 

regime livre; do pagamento atempado dos pedidos de reembolso e do estabelecimento de novas 

Convenções, criando maior oferta sobretudo nas áreas geográficas mais carenciadas. 

2. Melhorar a informação aos Beneficiários com o reforço da capacidade de resposta do 

Atendimento Telefónico e Online e a alteração do site da ADSE, para que os Beneficiários nele 

possam encontrar facilmente as respostas de que necessitam. 

3. Assegurar um financiamento justo e sustentável, com a redução dos descontos de 14 para 12 

meses e a ponderação de uma contribuição das entidades empregadoras no pagamento de uma 

parte dos descontos. Garantir ainda o pagamento das dívidas do Estado à ADSE, a compensação 

do valor das isenções decididas pelo Governo e a conclusão do processo de regularização das 

dívidas de alguns prestadores privados. 

4. Governar e gerir para os Beneficiários, revendo o regulamento do regime de benefícios inscrito 

no D.L. n.º 118/83 e adequando o modelo orgânico e de governação da ADSE à atual natureza da 

instituição, por forma a permitir: 

- Uma real autonomia gestionária da ADSE, nomeadamente no recrutamento de recursos 

humanos e na aquisição de meios e sistemas técnicos e tecnológicos, visando o reforço das áreas 

clínicas, de processamento dos reembolsos, do atendimento aos beneficiários e da auditoria e 

controlo interno; e 

- Uma efetiva participação dos Beneficiários na sua gestão, com o aumento do número de 

representantes dos beneficiários eleitos para o CGS e para o Conselho Diretivo.  

 

Candidatamo-nos, enfim, para garantir que o direito à “nossa ADSE”, velho de quase 60 anos, não 

seja prejudicado por medidas governamentais ou actos de gestão que ponham em causa a sua 

sustentabilidade e o nosso direito à saúde! 
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