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Ata Resumo da Reunião n.º 15/2021 – 02/12/2021 

 

Ordem de Trabalhos 

Ponto 1. Aprovação da Ordem de Trabalhos; 

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

Ponto 3. Tabela do Regime Convencionado. Ponto de Situação. Análise das alterações 

propostas pelo Conselho Diretivo; 

Ponto 4. Convenções da ADSE – Ponto de situação; 

Ponto 5. Informação e Comunicação – Análise da situação; 

Ponto 6. Informações do Conselho Diretivo; 

Ponto 7. Outros assuntos; 

Ponto 8.  Marcação da próxima reunião. 

 

Participou pela primeira vez na reunião do CGS a Dra. Ana Gabriela Almeida, novo Fiscal 

Único, em substituição do Dr. José Soares Barroso que passou à reforma. 

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

da reunião anterior. 

O Conselho Diretivo informou que foram enviadas ao Governo as propostas de alteração à 

Tabela do Regime Convencionado, para conhecimento e aprovação das alterações às Tabelas 

das Intervenções Cirúrgicas e dos Medicamentos Hospitalares. 

O CGS vai enviar uma comunicação ao Senhor Ministro das Finanças, apoiando tais 

propostas e salientando a urgência na aprovação das mesmas, de modo a que possam entrar 

rapidamente em vigor. 

Na análise da situação de aplicação das Tabelas do Regime Convencionado, entradas em 

vigor em 1 de setembro, foram salientadas algumas dificuldades, nomeadamente a saída de 

médicos na prestação de serviços em regime convencionado. As mesmas são sobretudo devidas 
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à diminuição dos honorários médicos impostas por alguns Prestadores de Saúde, que não se 

justificam porque no cálculo dos preços fechados ter entrado o valor atual dos honorários 

médicos. 

Foi considerado incompreensível as saídas na área das Consultas, por as mesmas terem 

tido um aumento significativo de preços. 

O CGS solicitou ao Conselho Diretivo que esta situação da saída de médicos seja 

acompanhada com particular atenção. 

O Conselho Diretivo informou que entraram em vigor 38 novas Convenções, divulgadas no 

Site e na Newsletter. 

O CGS saudou as melhorias na área da Comunicação com os Beneficiários. 

O CGS recebeu o projeto de Plano de Atividades para 2021, enviado pelo Conselho Diretivo 

com pedido de Parecer, tendo decidido reunir por duas vezes para elaboração do projeto de 

Parecer. 

A próxima reunião do CGS foi marcada para 22 de dezembro de 2021. 

 


