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Ata Resumo da Reunião n.º 5/2020 – 24/06/2020 

 

Ordem de Trabalhos 

Ponto 1. Aprovação da Ordem de Trabalhos; 

Ponto 2. Aprovação da Ata e da Ata Resumo da última reunião; 

Ponto 3. Apresentação do novo Conselho Diretivo. Exposição pelos Srs. Conselheiros do 

que entendem ser as prioridades de intervenção da ADSE; 

Ponto 4. Aprovação do Projeto de Parecer sobre o Plano de Atividades para 2020; 

Ponto 5. Outros assuntos; 

Ponto 6. Marcação da próxima reunião. 

 

Nesta reunião, a primeira com a nova Presidente do Conselho Diretivo e do conjunto do 

Conselho Diretivo, participou a Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração 

Pública, Dra. Alexandra Leitão. 

Foi a primeira reunião em regime presencial no período Coronavírus e realizou-se nas 

instalações do MMEAP. Participaram em teleconferência os Conselheiros Ana Clara Silva, Anabela 

Vilão e Luís Borrego. 

O CGS saudou a presença da Sra. Ministra, que mais uma vez participou numa reunião do 

CGS e dialogou com os seus membros, 

O CGS saudou a nova Presidente do Conselho Diretivo, Dra. Maria Manuela Faria, e os 

Vogais que foram reconduzidos, Dra. Eugénia Pires e Dr. Eugénio Rosa, fazendo votos para que 

o CGS e o CD possam trabalhar em estreita cooperação, a bem da ADSE e dos seus Beneficiários. 

Foram aprovadas a Ata e a Ata Resumo da reunião anterior. 

No ponto 3 da Ordem de Trabalhos intervieram todos os Conselheiros, referindo as suas 

prioridades para a intervenção do CGS. 
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Foi chamada a atenção para várias matérias que aguardam decisão, nomeadamente a 

revisão da Tabela do Regime Convencionado, o Alargamento aos Contratos Individuais de 

Trabalho, a abertura de um período extraordinário para inscrição e os Acordos de Capitação a 

celebrar com as Juntas de Freguesia. 

O CGS reiterou a sua especial preocupação com os atrasos nos reembolsos do regime livre, 

tendo sido discutidas as principais medidas necessárias para melhorar a situação, 

nomeadamente em termos de reforço do pessoal, aquisição de Serviços, celebração de 

Protocolos com as regiões Autónomas dos Açores e da Madeira e mudanças de procedimentos, 

bem como a necessidade de aumentar a Rede de Prestadores de Saúde Convencionados. 

Relativamente às relações com o Governo e os Prestadores de Saúde foram 

nomeadamente abordadas a chamada dívida do Estado, as Regularizações e os isentos, bem 

como a necessidade de clarificar as relações com o SNS. 

Para melhorar as relações com os Beneficiários foi referida a necessidade de uma estratégia 

de comunicação da ADSE, 

A Sra. Presidente do Conselho Diretivo realçou a necessidade de uma cooperação efetiva 

com o CGS, para a prossecução dos objetivos da ADSE e na defesa dos interesses dos 

Beneficiários. Salientou a necessidade de uma comunicação mais forte e assertiva com os 

Beneficiários da ADSE e manifestou a necessidade de melhoria dos procedimentos. 

A Sra. Ministra respondeu às questões colocadas pelos Conselheiros relacionadas com as 

decisões do Governo e referiu prioridades da sua intervenção como Ministra da Tutela. 

Foi discutido e votado o Projeto de Parecer sore o Plano de Atividades da ADSE para 2020, 

aprovado por unanimidade em votação final global. 

O Parecer, como é usual, está disponível para consulta no Portal da ADSE, na Área do CGS, 

razão por que não se resume nesta Ata. 

Foi discutida a metodologia para elaboração dos Projetos de Parecer sobre a Tabela do 

Regime Convencionado e o Relatório e Contas de 2019.    


