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Ata Resumo da Reunião n.º 3/2022 – 27/04/2022 

 

Ordem de Trabalhos 

Ponto 1. Aprovação da Ordem de Trabalhos; 

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

Ponto 3. Plano da Atividades para 2022. Discussão e votação do Projeto de Parecer; 

Ponto 4. Relações com o Governo – Tutelas. Marcação das Eleições. Análise de decisões do 

anterior Governo; 

Ponto 5. Informações do Conselho Diretivo. Análise da situação da ADSE; 

Ponto 6. Outros assuntos; 

Ponto 7. Marcação da próxima reunião. 

 

Participaram na reunião 11 Conselheiros, os 3 membros do Conselho Diretivo e a Fiscal 

Único. 

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

da reunião anterior. 

Foi aprovado por unanimidade o Parecer nº 2/2022 sobre o Plano de Atividades para 2022 

da ADSE, I.P., já colocado no Portal, destacando-se que: 

− O mesmo foi elaborado em diálogo com os Departamentos: 

− As prioridades devem incluir a realização urgente das eleições para os 

representantes dos Beneficiários no CGS; 

− Deverá ser referida a revisão das Tabelas do Regime Livre, por fases, conforme 

decisão do Conselho Diretivo; 

− Deverão ser incluídos a aprovação em 2022 de medidas que possibilitem o 

alargamento aos trabalhadores das Autarquias Locais com CIT, a análise da questão 
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financeira relativa às mesmas Autarquias e o impacto financeiro da nova Tabela do 

Regime Convencionado; 

− Devem ser incluídas as questões relativas às relações com o Estado, nomeadamente 

o pagamento das dívidas e as compensações relativas aos isentos; 

− Deverão ser revistos vários dos objetivos definidos no QUAR, em especial 

aumentando o número de Convenções a celebrar e melhorando os níveis de 

satisfação dos Beneficiários com os Prestadores de Saúde. 

O CGS insistiu na necessidade de manter a opção do Beneficiário na escolha do Prestador 

de Saúde para os exames e análises receitados pelos Centros de Saúde. 

Mais uma vez o CGS considerou urgente a revisão do Despacho do Conselho Diretivo de 

Outubro de 2020, relativo à inscrição de Beneficiários Familiares e sua manutenção. 

A próxima reunião do CGS foi marcada para 24 de maio, para discussão do Parecer sobre 

o Relatório de Atividades e as Contas de 2021, que o Conselho Diretivo se comprometeu a enviar 

no curto prazo. 

 


