
 

 

 

 

“POR UMA ADSE MAIS JUSTA, MAIS SOLIDÁRIA E MAIS FAMILIAR” 

PROGRAMA ELEITORAL 

A nossa candidatura ao Conselho Geral e de Supervisão da ADSE baseia-se na necessidade de 

contribuir “Por uma ADSE mais justa, mais solidária e mais familiar”. 

A ADSE é um direito dos trabalhadores da Administração Pública, sendo necessário que o Estado 

assuma as suas responsabilidades, garantindo a sua sustentabilidade e o alargamento aos cônjuges 

dos beneficiários. 

Assim propomos: 

• O único representante dos beneficiários titulares no Conselho Diretivo (constituído por 3 membros), 

deve ser escolhido entre os membros eleitos como representantes dos beneficiários; 

• A maioria dos membros do Conselho Geral e de Supervisão sejam os representantes eleitos dos 

beneficiários, num mínimo de 9, e não sejam apenas os 4 integrados atualmente num total de 17 

membros; 

• Sejam abrangidos os cônjuges (sem limite de idade) dos titulares beneficiários (mesmo os que já 

descontam para a segurança social), assim como ascendentes comprovadamente coabitantes há 4 

anos ou mais, com uma pensão inferior ao Indexante dos Apoios Sociais (IAS); 

• A redução dos descontos para a ADSE com incidência sobre 12 meses da remuneração base e não 

sobre 14; 

• A redução da comparticipação para 2,5%, acrescida de 0,5% pelo cônjuge e ascendentes e 0,25% 

por cada dependente, até ao limite de 3,5%; 

• Aumentar os limites e diminuir os prazos no Regime Livre; 

• A inscrição automática na ADSE de todos os novos trabalhadores do Estado, salvo declaração 

expressa de recusa; 

• Seja garantida a possibilidade de reinscrição de antigos beneficiários; 

• Inclusão de novas coberturas nas áreas da Medicina Preventiva (metabolismo/nutrição, termalismo), 

implantologia, cuidados continuados e domiciliários e comparticipação de despesas em cuidadores 

informais; 

• A possibilidade de os acordos serem extensivos a todos os prestadores que os requeiram desde que 

cumpram os requisitos legais e se existir interesse justificado para os beneficiários; 

• Defender que o Provedor do Beneficiário seja designado pelo Conselho Geral e de Supervisão e que 

este acompanhe a qualidade do atendimento e a relação dos beneficiários com a ADSE, IP; 

• A criação de um sistema de controlo da qualidade dos serviços dos prestadores do regime 

convencionado (satisfação dos beneficiários); 
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