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FUNCIONAMENTO DA CPAS:
O novo regulamento da CPAS veio introduzir desigualdades contributivas, chegando ao
ponto de poder obrigar os estagiários a contribuir e eliminando a faculdade de suspensão
contributiva nos primeiros 3 anos de exercício de funções, dificultando gravemente o
acesso ao exercício da profissão.
Este novo regulamento também veio aumentar exponencialmente o valor contributivo dos
associados.
Assim, pugnarei pela revogação do novo regulamento da CPAS criado pelo decreto-Lei n.º
119/2015 de 29 de junho, subsituando-o por outro que seja mais justo e equitativo!
SUSTENTABILIDADE E SOLVABILIDADE DA INSTITUIÇÃO:
A sustentabilidade da CPAS depende, essencialmente, da existência de um equilíbrio
financeiro entre o montante das contribuições recebidas e o valor das pensões e
benefícios pagos, sem o qual, entrará a médio prazo numa situação de falta de liquidez.
Será de primordial relevância a fixação de uma pensão máxima.
Portanto, o atual regulamento não pode subsistir e, o que o vier a substituir deve prever
equidade nas pensões.
RACIONALIZAÇÃO DE CUSTOS:
Redução dos elevados custos fixos da estrutura administrativa da CPAS.
Redefinição das opções estratégicas e de gestão financeira, porquanto podem influir
significativamente no resultado financeiro da Instituição.
Por outro lado, há custos incomportáveis que urge pôr termo, como por exemplo o custo
de mais de 3 milhões de euros com serviços bancários.
OTIMIZAÇÃO E REFORÇO DE PROVEITOS:
Pugnar pelo reforço da verba da procuradoria a favor da CPAS.
Apostar na recuperação das contribuições em atraso, como meio de recuperação de
receita mensal, cooperante e célere através da celebração de acordos de pagamento,
relegando a via judicial para a última instância.
UM REGIME EFETIVAMENTE ASSISTENCIAL E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL:
A CPAS é uma Instituição que visa fins de previdência e de proteção social. Este fim foi
severamente atacado pelo atual regulamento, pelo que, importa repor os benefícios e
alargar o leque dos existentes.
A CPAS é uma Instituição Nacional, contudo, privilegia Lisboa e Porto, esquecendo-se dos
beneficiários do restante território Nacional.
Assim, pugnarei pela protocolização de um seguro de saúde grupo para os associados
com as contribuições regularizadas e/ou protocolos com clínicas a nível nacional, com
custos reduzidos para os beneficiários da CPAS e do seu agregado familiar.
Caro(a) Colega:
Estas são as grandes opções programáticas da minha candidatura, na convicção de que
vão ao encontro dos superiores interesses do(a) Distinto(a) Colega e da Classe.
É importante a sua participação neste ato eleitoral.
Não deixe que decidam o seu futuro por si, PARTICIPE!
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