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Reunião n.º 2/2018 – 05/02/2018 

 

Ordem de Trabalhos 

Ponto 1. Aprovação da Ordem de Trabalhos; 

Ponto 2. Discussão e Votação do Parecer sobre o Orçamento da ADSE para 2018; 

Ponto 3. Revisão das Tabelas da ADSE. Análise da situação; 

Ponto 4. Discussão e Votação do Parecer sobre a Proposta de Revisão do Regime de 

Benefícios; 

Ponto 5. Análise do seguimento das Exposições enviadas ao CGS. Definição de regras 

futuras; 

Ponto 6. Documentos a colocar no site do Conselho Geral e de Supervisão; 

Ponto 7. Discussão e Votação do Parecer sobre a Proposta de Plano Estratégico 

2018-2020; 

Ponto 8. Informações; 

Ponto 9. Marcação da próxima reunião. 

O Presidente do Conselho Diretivo, relativamente ao seguimento dado ao Parecer do CGS 

referente à revisão das Tabelas da ADSE, informou que está em curso a discussão e negociação 

das Tabelas com prestadores de cuidados de saúde de algumas áreas. O CGS, de forma unânime, 

apoiou as posições do Conselho Diretivo nesta matéria. 

O CGS analisou a proposta que o Conselho Diretivo tinha apresentado sobre a revisão do 

Regime de Benefícios. No debate na generalidade, vários Conselheiros manifestaram reservas 

em avançar com uma revisão global. Foi decidido continuar a análise na próxima reunião, 

solicitando-se aos Conselheiros propostas de alteração ao diploma legal. 

Foi analisado um Resumo do conteúdo das Exposições referentes ao 4.º Trimestre de 2017, 

num total de 13 Exposições, e do seguimento dado às mesmas. Verifica-se que a maioria das 

Exposições já foram respondidas e o processo encerrado. No futuro o CGS analisará 

trimestralmente as Exposições recebidas e, caso o entenda e nos termos da lei, poderá propor 

recomendações ao Conselho Diretivo. 
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Foram definidas orientações sobre os documentos a colocar no Site do Conselho Geral e 

de Supervisão e sobre o modo da sua atualização e operacionalização. 

Foi iniciada a discussão na generalidade do projeto de parecer sobre a Proposta do Plano 

Estratégico 2018-2020, apresentado pelos Conselheiros Anabela Vilão, Francisco Braz, Gina 

Pimentel e João Proença. 

Sob proposta da Conselheira Anabela Vilão, Coordenadora da Equipa que está a elaborar 

o Estudo de Sustentabilidade, foi decidido agendar para uma próxima reunião uma discussão 

sobre o seguimento dos trabalhos. 

 


