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Ata Resumo da Reunião n.º 8/2020 – 30/09/2020 

 

Ordem de Trabalhos 

Ponto 1. Aprovação da Ordem de Trabalhos;  

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

Ponto 3. Situação das Tabelas do Regime Convencionado -Informação do Conselho 

Diretivo; 

Ponto 4. Discussão e Votação do Projeto de Parecer n.º 5 – Proposta de Orçamento da 

ADSE para 2021; 

Ponto 5. Discussão e votação do Projeto de Parecer n.º 6 – Proposta do Conselho Diretivo 

para alargamento aos CIT’s do Estado; 

Ponto 6. Outros Assuntos; 

Ponto 7. Marcação da próxima reunião. 

 

Participaram na reunião 14 dos 15 Conselheiros em efetividade de funções e os 3 membros 

do Conselho Diretivo. 

Foram aprovadas por unanimidade a Ata da Sessão anterior e a Ata Resumo da mesma. 

O Conselho Diretivo deu informação sobre as Tabelas do Regime Convencionado em 

discussão pública e sobre as reuniões com os principais Prestadores de Saúde. 

O CGS considerou positivo o modo como as reuniões estão a decorrer e o facto de o Grupo 

Trofa ter aceitado as Tabelas propostas. 

O Conselho Diretivo remeteu ao CGS a proposta de Tabelas para as IPSS, que estabelecem 

três níveis de diferenciação. O CGS procederá à sua análise na próxima reunião. 

Foi discutido o Projeto de Parecer sobre a Proposta de Orçamento da ADSE para 2021, 

elaborado em Grupo de Trabalho. 
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Foram abordadas em particular 3 questões: 

- A campanha da ADSE de Informação e Comunicação dirigida aos Beneficiários, aos 

potenciais Beneficiários e à Comunidade em geral. Foi referido que a última Newsletter 

teve um total de 531.600 subscritores.  

Esta Campanha inclui a melhoria das respostas aos Beneficiários, de modo a que as 

mesmas sejam mais compreensíveis.  

O Plano de Formação será em breve apresentado pelo Conselho Diretivo ao Conselho 

Geral e de Supervisão; 

- A necessidade de clarificar na memória descritiva a possibilidade de alterações quando 

for decidido o Alargamento e a referência ao impacto dos despachos sobre inscrições 

extraordinárias e capitações; 

- O compromisso do Conselho Diretivo em ultrapassar o problema da não existência de 

um despacho sobre ajudas de custo, pendente desde 2017. 

O Parecer sobre o Orçamento para 2021 foi aprovado por unanimidade em votação final 

global e é tornado público através do Portal da ADSE – Sítio do Conselho Geral e de Supervisão. 

O CGS iniciou a discussão da nova Proposta do Conselho Diretivo de Alargamento aos 

Contratos Individuais de Trabalho do Estado, tendo para o efeito sido apresentado um Projeto 

de Parecer. 

O CGS solicitou uma reunião à Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração 

Pública, que se realizará na sexta-feira, dia 2 de outubro. 

A reunião pedida ao Sr. Ministro das Finanças ainda não teve qualquer resposta. 

Sobre a Proposta apresentada pelo Conselho Diretivo para o Alargamento aos CITs o CGS 

solicitou que lhe fosse apresentada a fundamentação da mesma e o respetivo impacto financeiro, 

tendo o Conselho Diretivo referido que vai apresentar tais documentos, em princípio até 16 de 

outubro. 

Vários Conselheiros puseram questões relativamente à Proposta do Conselho Diretivo, 

tendo sido insistido na urgência do Alargamento por motivos de justiça e da melhoria da 

sustentabilidade financeira. 
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O Conselho Diretivo informou que tinham sido apresentadas 1.243 novas inscrições 

extraordinárias e que há 788 acordos de capitação em vigor, sendo 667 de Juntas de Freguesia 

e 121 de Colégios, estes envolvendo 1.427 professores. 

 


