
 

 

 

Lista B vence eleições para o conselho geral e de supervisão 

A VITÓRIA DE UMA ADSE PÚBLICA, SOLIDÁRIA, COM MAIS DIREITOS! 
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A LISTA B, apoiada pela Frente Comum, garantiu hoje a eleição de 50% dos 
representantes dos beneficiários no Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da ADSE, num 
acto eleitoral que decorreu entre segunda e esta quarta-feira, e no qual concorreram 
sete listas e que contou com a participação de 37.875 votantes, o que representa mais 
do dobro dos votantes das eleições realizadas em 2017. 

Com esta vitória, a maioria dos beneficiários da ADSE reconheceu a firmeza e o trabalho 
desenvolvido pelos eleitos apoiados pela Frente Comum no último mandato, que 
permitiu que a ADSE não cedesse totalmente à chantagem do governo e dos grandes 
grupos privados do sector da Saúde, ansiosos por “deitar mão” aos mais de 1000 milhões 
de euros de saldos acumulados (devido, quase exclusivamente, às contribuições dos 
beneficiários e aposentados da ADSE) e por obter lucros com a venda de serviços de 
saúde, e com os quais o governo tem sido complacente. 

A eleições dos dois representantes no CGS por parte da LISTA B demonstra, igualmente, 
a confiança dos beneficiários no futuro deste subsistema de Saúde e nos candidatos da 
LISTA B, que assumiram, de forma clara e firme, o compromisso de continuar a defender, 
com grande determinação, os interesses e os direitos dos trabalhadores e aposentados 
da Administração Pública beneficiários da ADSE. 

 

LISTA B SAÚDA PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS 

Num contexto em que não está definitivamente afastada a intenção de transformar a 
ADSE numa mútua ou de a entregar a uma seguradora, a eleição dos dois candidatos da 
LISTA B para o CGS revela-se de extraordinária importância, em defesa da natureza 
pública e solidária da ADSE, bem como dos legítimos direitos e interesses dos seus 
beneficiários, sendo expectável – tendo em conta muitos episódios, mais ou menos 
públicos, de movimentações nesse sentido – que serão alvo de ataque por parte de 
interesses contrários, nomeadamente dos grandes grupos económicos da área da 
Saúde, que olham para a ADSE como uma fonte muito tentadora de lucros.  

Os candidatos da LISTA B saúdam a participação e mobilização dos trabalhadores e 
aposentados da Administração Pública beneficiários da ADSE neste importante acto 
eleitoral, e reafirmam o compromisso em defesa: 

⎯ da manutenção da natureza pública e solidária da ADSE, direito dos 
trabalhadores e aposentados da Administração Pública; 



⎯ da reposição das contribuições mensais dos trabalhadores e aposentados, 
designadamente para 12 meses; 

⎯ do alargamento e diversificação das convenções, garantindo que todos os 
beneficiários podem delas usufruir; 

⎯ do fim dos limites do número de consultas e de actos médicos nas áreas em que 
foram impostos; 

⎯ da inclusão de mais actos médicos e procedimentos na lista das 
comparticipações, nomeadamente o aumento da comparticipação nos óculos 
(lentes e armações) e na medicina dentária, actualizando os actos 
comparticipados; 

⎯ da conclusão do processo de alargamento da ADSE aos trabalhadores com 
Contrato Individual de Trabalho do sector empresarial municipal e 
intermunicipal; 

⎯ da manutenção do direito à ADSE por parte dos trabalhadores da Administração 
Pública que se aposentam ou reformam, independentemente do seu vínculo 
laboral; 

⎯ da exigência de responsabilização das entidades empregadores na saúde dos 
seus trabalhadores. 

 


