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Ata Resumo da Reunião n.º 14/2021 – 17/11/2021 

 

Ordem de Trabalhos 

Ponto 1. Aprovação da Ordem de Trabalhos; 

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

Ponto 3. Reunião com a Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração 

Pública. Tomada de posição sobre o Processo Eleitoral; 

Ponto 4. Tabela do Regime Convencionado. Ponto de Situação. Análise das alterações a 

introduzir; 

Ponto 5. Convenções da ADSE – Ponto de situação; 

Ponto 6. Informação e Comunicação – Análise da situação; 

Ponto 7. Informações do Conselho Diretivo; 

Ponto 8. Outros assuntos; 

Ponto 9.  Marcação da próxima reunião. 

 

A Reunião foi realizada em regime de teleconferência, com presença de 11 dos 14 

Conselheiros em efetividade de funções, do Conselho Diretivo e do Fiscal Único.  

Foram aprovadas por unanimidade a Ordem de Trabalhos da reunião e a Ata e Ata Resumo 

da reunião anterior. 

O CGS debateu o modo como decorreu a reunião com a Srª Ministra da Modernização do 

Estado e da Administração Pública, realizada em 9/11/21. 

Foi decidido elaborar uma Nota sobre a reunião para informação dos Beneficiários. 

A mesma Nota foi aprovada em 24/11 por circulação entre os membros do CGS e 

encontra-se anexa a esta Ata Resumo. 
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O CGS discutiu as alterações ao Regime Convencionado propostas pelo Conselho Diretivo 

e enviadas por este ao Governo. Tais alterações abrangem Cirurgias e Medicamentos 

hospitalares, nomeadamente oncológicos, Medicina e Enfermagem e ainda Cirurgias mais 

diferenciadas por serem realizadas com utilização de técnicas avançadas. De salientar que 

incluem Partos e Exames ligados à ginecologia. 

O CGS reforçou a necessidade de acompanhar com particular cuidado a saída de médicos 

das Convenções, muitas vezes ligada a preços, agora em revisão, de cirurgias e atos médicos. 

Entraram em vigor 24 novas Convenções de que vai ser dado conhecimento aos 

Beneficiários através da Newsletter e colocação no Portal da ADSE. 

Foi analisada a política de informação e comunicação tendo a Presidente do Conselho 

Diretivo destacado várias medidas em curso, incluindo uma página do Facebook, uma nova 

Plataforma da Newsletter e a carta aos Beneficiários que está a ser preparada.  

Vai ser proposta uma cooperação com as Juntas de Freguesia, visando o apoio destas aos 

Beneficiários. 

Face ao sucesso alcançado pela entrega dos documentos para reembolso por via digital a 

ADSE encerra uma das Lojas de Atendimento na Praça de Alvalade, por se ter tornado 

desnecessária. 

O Fiscal Único da ADSE, Dr. José Soares Barroso, por reforma, vai deixar as suas funções, 

em representação da BDO. O CGS manifestou o seu reconhecimento e agradecimento pelo modo 

como desempenhou as suas funções e pela competência e disponibilidade sempre manifestadas 

a este Conselho. 

A Conselheira Eugénia Santos também anunciou a sua saída do CGS, por ir desempenhar 

novas funções públicas. O CGS manifestou o seu reconhecimento e agradecimento pelo modo 

como desempenhou as suas funções neste Órgão, em representação do Governo, que muito 

contribuíram para o sucesso dos seus trabalhos. O CGS formulou votos de felicidades no 

exercício do novo cargo público. 

A próxima reunião do CGS foi marcada para 2 de dezembro. 

 


