Aprovada na reunião de 24.10.18
(Aprovada por maioria pelos membros presentes)

Ata nº 4
Ao vigésimo sétimo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, pelas onze horas,
nas instalações do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, (INSA), sito na
Avenida Padre Cruz, em Lisboa, reuniu o Conselho Nacional de Saúde (CNS), criado pelo
Decreto-Lei n.º 49/2016, de 23 de agosto, de acordo com o previsto na Base VII da Lei n.º
48/90, de 24 de agosto, alterada pela Lei n.º 27/2002, de 8 de novembro, com a seguinte
ordem de trabalhos:
1. Informações
2. Aprovação da ata da reunião de 24.01.2018
3. Apresentação do projeto de estudo “Promoção do bem-estar e desenvolvimento
saudável das crianças e jovens dos 0 aos 18 anos”
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes elementos:
Prof. Doutor Jorge Simões - Presidente do CNS
Profª Doutora Isabel Loureiro – Vice-Presidente do CNS
Dra. Maria da Piedade Líbano Monteiro - Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger APSA
Dr. José Manuel Boavida - Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal - APDP
Dra. Joaquina Castelão - Federação Portuguesa das Associações das Famílias de Pessoas
com Experiência de Doença Mental - FamiliarMente
Dra. Sofia Crisóstomo - Grupo de Activistas em Tratamentos - GAT
Dr. Vítor Veloso - Liga Portuguesa Contra o Cancro
Prof. Doutor Miguel Viveiros Bettencourt - Ordem dos Biólogos
Enfermeira Ana Maria Leitão Pinto Fonseca – Ordem dos Enfermeiros
Prof. Doutora Ana Paula Martins - Ordem dos Farmacêuticos
Prof. Doutora Alexandra Bento - Ordem dos Nutricionistas
Prof. Doutor David Neto - Ordem dos Psicólogos (membro suplente)
Dr. Alfredo Monteiro – Associação Nacional de Municípios Portugueses
Dr. Pedro Cegonho - Associação Nacional de Freguesias
Prof. Doutor Pedro Pita Barros - Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas
Prof. Doutor Alexandre Castro Caldas - Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas
Prof. Doutora Conceição Bento - Conselho Coordenador dos Institutos Superiores
Politécnicos
Prof. Doutor Carlos Maia - Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos
Dr. Mário Rodrigues - Região Autónoma da Madeira
Dra. Dina Carvalho - Comissão Permanente de Concertação Social
Dr. João Almeida Lopes - Comissão Permanente de Concertação Social
Dr. Paulo Duarte - Comissão Permanente de Concertação Social
A Dra. Sofia Crisóstomo fez-se acompanhar por uma convidada. Estiveram ainda presentes,
os peritos do CNS.

O Presidente do CNS deu início à sessão com algumas informações:
 O Projeto de Estudo “Promoção do bem-estar e desenvolvimento saudável das crianças e
jovens dos 0 aos 18 anos” está em fase de desenvolvimento, com recolha de informação e
análise e o trabalho desenvolvido pelos 3 grupos formados, de acordo com os 3 eixos de
análise (Educação, Economia, Ambiente) selecionados, será apresentado conforme
indicado na ordem de trabalhos;
 A colaboração a tempo inteiro do perito Gonçalo Figueiredo Augusto;
 O CNS ainda não foi solicitado pelo Sr. Ministro da Saúde ou pela Assembleia da República
para emitir algum parecer. Há a possibilidade de vir a ser pedido parecer sobre o projecto
de lei de bases da saúde;
 De uma reunião com o Sr. Ministro da Saúde surgiu a ideia de organizar um Seminário sobre
Participação em Saúde e a experiência de outros Conselhos Nacionais de Saúde,
provisoriamente agendado para 25 de setembro de 2018, no Centro Cultural de Belém;
 Foi dado conhecimento ao CNS da intenção da Ordem dos Médicos deixar a sua
representação no CNS:
A este propósito, o Presidente resumiu sumaria e cronologicamente os factos e o
comunicado do CNS de 30 de maio, que leu na íntegra, fez conhecer que considerava a
acusação grave, pondo o seu lugar à disposição se algum dos presentes se revisse na posição
assumida pela Ordem dos Médicos e colocou à consideração da assembleia a posição que o
CNS deveria tomar.
Tecidas algumas considerações, os presentes manifestaram de forma geral, surpresa pela
proporção que assumiu o desentendimento inicial, lamentando a situação, que não
beneficia o CNS, que deve transmitir uma imagem coesa e homogénea.
O apoio ao Presidente do CNS foi unanimemente expresso.
O Presidente agradeceu a confiança demonstrada e solicitou à assembleia que se
pronunciasse sobre a posição que o CNS deveria assumir.
Após debate, a assembleia deliberou enviar:
 Carta ao Conselho Nacional da Ordem dos Médicos, redigida na reunião e aprovada por
unanimidade, com o seguinte teor:
“Reunido o Conselho Nacional de Saúde (CNS) no dia 27 de junho de 2018, os Conselheiros
presentes consideraram, de forma unânime, a decisão do Conselho Nacional da Ordem dos
Médicos de se retirar do CNS como um fator prejudicial à consecução da sua missão, que
visa proporcionar a participação das várias entidades científicas, sociais, culturais e
económicas, na procura de consensos alargados relativamente à política de saúde, bem
como de empobrecimento do debate e da pluralidade de ideias, que deverá ocorrer no
âmbito deste órgão.

Os membros do Conselho vêm, por este meio, apelar ao Conselho Nacional da Ordem dos
Médicos que reconsidere a sua posição e que reassuma o lugar que lhe é atribuído no CNS
pelo regime jurídico que constitui este órgão (Decreto-Lei n.º 49/2016), assegurando assim
a condução normal dos trabalhos.”
 Carta ao Sr. Ministro da Saúde, dando conhecimento da decisão assumida em reunião
plenária do CNS com a seguinte nota:
“O Conselho Nacional de Saúde (CNS) não aceita, por unanimidade, que seja questionada
a posição do seu Presidente, garantindo-lhe todo o apoio para a prossecução da missão do
CNS.”
Deliberou-se ainda elaborar uma ata em minuta de presente reunião, após aprovação prévia
dos membros conselheiros, de forma a validar os dois documentos a serem enviados.
A Ata nº 3, da reunião plenária de 24 de janeiro de 2018, posta à discussão, foi aprovada
por unanimidade.
De seguida procedeu-se à apresentação do projeto de estudo “Promoção do bem-estar e
desenvolvimento saudável das crianças e jovens dos 0 aos 18 anos”
O trabalho desenvolvido pelos 3 grupos de trabalho foi apresentado em powerpoint:
GT-A: Saúde e Educação – apresentado pelo Perito Dr. Gonçalo Augusto
GT-B: Saúde, Economia e Direito - apresentado pela Perita Doutora Joana Alves
GT-C: Saúde e Ambiente – apresentado pelo Coordenador do grupo, Prof. Doutor Miguel
Viveiros
Após análise e recolha de contributos dos Conselheiros, deliberou-se:
• Envio de proposta final do Estudo aos membros do CNS – até 31 de julho de 2018
• Envio de contributos dos membros do CNS – até 30 de agosto
• Análise e aprovação do Estudo – próxima reunião plenária, a agendar
• Apresentação e discussão pública – a agendar

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada pelas 13h30.

