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O Conselho Nacional de Saúde  é um órgão consultivo do Governo, 

na definição de políticas de saúde, independente, que visa garantir 

a participação das várias forças científicas, sociais, culturais e eco-

nómicas, na procura de consensos alargados relativamente à polí-

tica de saúde. 

O Regime Jurídico do Conselho Nacional de Saúde foi aprovado em 

Conselho de Ministros no dia 7 de Abril de 2016, no dia em que se 

comemora o Dia Mundial da Saúde, pelo Decreto-Lei nº 49/2016, de 

23 de agosto, dando execução ao previsto há mais de 25 anos na 

Lei de Bases da Saúde, Base VII da Lei n.º 48/90, de 24 de agosto 

e concretiza um dos compromissos do Programa do XXI Governo 

Constitucional, que pretende reforçar o poder do cidadão e garantir 

a sua participação no Serviço Nacional de Saúde (SNS).  

A criação do Conselho Nacional de Saúde conta com a intervenção 

das autarquias (Associação Nacional de Municípios Portugueses e 

a Associação Nacional de Freguesias) e dos profissionais (Biólogos, 

Enfermeiros, Farmacêuticos, Médicos, Médicos Dentistas, Nutricio-

nistas e Psicólogos), bem como das universidades (Conselho de 

Reitores das Universidades Portuguesas) e institutos superiores po-

litécnicos (Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politéc-

nicos), para além de representantes indicados pela Comissão Per-

manente da Concertação Social, Conselho Nacional para a Econo-

mia Social, Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e 

dos órgãos do governo próprio das Regiões Autónomas dos Açores 

e da Madeira, como forma de promover uma cultura de transparên-

cia e prestação de contas perante a sociedade. 

O Conselho Nacional de Saúde tem presente as melhores práticas 

internacionais e traduz o que os estudos de reflexão na área da sa-

úde consideram ser importante para definir uma visão para o futuro 

e ter uma perspetiva de conjunto do sistema. 
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O Conselho Nacional de Saúde, enquanto Conselho permanente e 

à semelhança de outros conselhos nacionais e estrangeiros, dispõe 

de uma sede própria. Pretende-se que contribua para que o Conse-

lho Nacional de Saúde adquira visibilidade junto da opinião pública 

e reforce a sua imagem como órgão consultivo independente. 

 

 

 

 

 

 

As suas instalações situam-se no Instituto Nacional de Saúde, 

Doutor Ricardo Jorge, na Avenida Padre Cruz, em Lisboa, no edi-

fício “Lemos”, adjacente ao edifício principal. 

Após algumas obras de adaptação, a ocupação efetiva do es-

paço destinado ao Conselho Nacional de Saúde ocorreu no início 

do 2018.  

As instalações do Conselho Nacional de Saúde dispõem de uma 

sala de reuniões, uma sala de secretariado, uma sala de trabalho 

para os peritos e um gabinete de direção.  
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O Conselho Nacional de Saúde assume-se como órgão nacio-

nal, consultivo e independente.  

O Conselho Nacional de Saúde tem por missão proporcionar a 

participação das várias entidades científicas, sociais, culturais 

e económicas, na procura de consensos alargados relativa-

mente à política de saúde, conforme o disposto no artigo 3.º da 

Lei n.º 49/2016, de 24 de agosto, que estabelece o Regime Ju-

rídico do Conselho. 

Para o desempenho dessa missão, compete fundamentalmente 

ao Conselho Nacional de Saúde, por iniciativa própria ou sem-

pre que solicitado pelo Governo: 

• Apreciar e emitir pareceres e recomendações sobre te-

mas relacionados com a política de saúde, em áreas 

como: 

§ Execução do programa do Governo e modelo de 

governação da saúde; 

§ Saúde dos portugueses, conforme relatórios anu-

ais de acesso e qualidade; 

§ Plano Nacional de Saúde; 

§ Investigação e inovação em saúde; 

• Promover a análise e o debate público sobre a política de 

saúde; 

• Promover a formação, e a sensibilização da população 

em geral sobre as questões relevantes para a saúde pú-

blica, por sua iniciativa ou em colaboração com outras 

entidades públicas, sociais ou privadas, nomeadamente 

através da realização de conferências periódicas e da 

apresentação pública das questões mais importantes que 

tenham sido submetidas à sua análise; 

• Colaborar na preparação e realização dos debates a pro-

pósito do Dia Mundial da Saúde;  

• Apresentar anualmente ao membro do Governo respon-

sável pela área da saúde e à Assembleia da República 

um relatório sobre a situação da saúde em Portugal, for-

mulando as recomendações que tenha por convenientes; 

• Assegurar a representação nacional em reuniões interna-

cionais de organismos congéneres; 

• Publicar os documentos elaborados no âmbito das suas 

competências, através de sítio próprio na Internet; 

• Aprovar o plano anual de atividades; 

• Elaborar e aprovar o relatório anual de atividades, a enviar 

ao Presidente da República, à Assembleia da República 

A Assembleia da República pode também solicitar a emissão 

de pareceres ao Conselho Nacional de Saúde.
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O Conselho Nacional de Saúde integra 30 membros: um Presi-

dente e um Vice-Presidente designados pelo Conselho de Mi-

nistros1,2, seis representantes eleitos pela Assembleia da Repú-

blica3 e representantes das diversas ordens  profissionais da 

área da saúde, das autarquias, das  universidades e institutos 

superiores politécnicos e ainda representantes do Governos 

Regionais, da Comissão Permanente da Concertação Social,  do

Conselho Nacional para a Economia Social e do Conselho Na-

cional de Ética para as Ciências da Vida. 

Após a resignação do Professor Doutor Jorge Simões como Pre-

sidente, em outubro de 2018, o Professor Doutor Henrique Bar-

ros foi nomeado Presidente do Conselho Nacional de Saúde, 

em dezembro de 20184. 

 

Jorge Simões | Henrique Barros Presidente 
Maria Isabel Loureiro Vice-Presidente 

Maria da Piedade Líbano Monteiro  Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger  
José Manuel Boavida  Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal 
Joaquina Castelão  Federação Portuguesa das Associações das Famílias de Pessoas com Experiência de Doença Mental 
Sofia Crisóstomo Grupo de Ativistas em Tratamento 
Vítor Veloso   Liga Portuguesa Contra o Cancro 
Carlos Braga* | Casimiro Menezes Movimento de Utentes de Serviços Públicos 

Miguel Viveiros Bettencourt Ordem dos Biólogos 
Ana Maria Leitão Pinto Fonseca Ordem dos Enfermeiros 
Ana Paula Martins  Ordem dos Farmacêuticos 
Miguel Guimarães Ordem dos Médicos 
Orlando Monteiro da Silva Ordem dos Médicos Dentistas 
Alexandra Bento Ordem dos Nutricionistas 
Telmo Mourinho Baptista Ordem dos Psicólogos 

Alfredo Monteiro                   Associação Nacional de Municípios Portugueses 
Pedro Martinho Cegonho Associação Nacional de Freguesias 

Pedro Pita Barros  
Conselho dos Reitores das Universidades Portuguesas 

Alexandre Castro Caldas 

Conceição Bento   
Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos 

Carlos Maia 

Rui San-Bento de Sousa Almeida Região Autónoma dos Açores 
Mário Filipe Soares Rodrigues Região Autónoma da Madeira 

José Carlos Correia Martins  

Comissão Permanente de Concertação Social 
Dina Carvalho                                                                              
João Almeida Lopes  
Paulo Cleto Duarte                                                      
Gonçalo Rebelo de Almeida 

Manuel Lemos Conselho Nacional para a Economia Social 

Jorge Soares      Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida 

     * Substituído por Casimiro Menezes em 2018. 

                                                
1 Resolução n.º 29/2016 - Diário da República n.º 198/2016, Série II de 2016-10-14  
2 Resolução do Conselho de Ministros n.º 89/2017 - Diário da República n.º 123/2017, 

Série I de 2017-06-28 

3 Resolução da Assembleia da República n.º 80/2017 - Diário da República n.º 

94/2017, Série I de 2017-05-16  
4 Resolução do Conselho de Ministros n.º 175/2018 - Diário da República n.º 
242/2018, Série I de 2018-12-17 
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O Conselho Nacional de Saúde conta ainda com colaboração 

de cinco peritos, que acompanham e participam ativamente nos 

trabalhos do Conselho. Em junho de 2018, o Senhor Ministro da 

Saúde autorizou a mobilidade de um dos peritos do seu local 

de colocação para prestar apoio ao Conselho a tempo inteiro, 

por um período de 18 meses. Em outubro de 2018, o grupo ficou 

reduzido a três de peritos.  

O Conselho Nacional de Saúde reúne em plenário, pelo menos, 

duas vezes por ano e, extraordinariamente, sempre que convo-

cado pelo Presidente, a pedido do Governo ou de um terço dos 

membros. 

Os membros exercem funções por um período de quatro anos, 

não renovável. Por iniciativa própria ou solicitação de qualquer 

membro, o Presidente pode convidar entidades ou personalida-

des externas, bem como convocar os dirigentes máximos dos 

serviços da Administração Pública, para participarem nas reu-

niões, sem direito a voto. 

Quando necessário, e tendo em conta a composição do Conse-

lho, podem ser constituídas comissões especializadas para de-

senvolver estudos ou preparar pareceres. 

Adicionalmente, o Conselho Nacional de Saúde pode solicitar a 

quaisquer entidades públicas ou privadas os elementos que 

considerar indispensáveis para prosseguir a sua missão, as 

quais devem prestar, no âmbito das suas atribuições e compe-

tências, todo o apoio que lhes for solicitado. Os serviços e or-

ganismos da Administração Central, Regional e Local do Estado 

colaboram com o Conselho, prestando toda a informação que 

lhes seja solicitada pelo Presidente. 

O apoio logístico, administrativo e financeiro indispensável ao 

funcionamento do CNS é prestado pela Secretaria-Geral do Mi-

nistério da Saúde. 
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No ano de 2018 decorreram 4 reuniões plenárias ordinárias e 1 

reunião plenária extraordinária do Conselho Nacional de Saúde. 

 

 

 

III Reunião plenária ordinária: 24 de janeiro de 2018 

 

Pontos relevantes: 

§ Aprovação do Relatório de Atividades de 2017. 

§ Plano de Atividades para 2018. 

 

 

IV Reunião plenária ordinária: 27 de junho de 2018 

 

Pontos relevantes: 

§ Ponto de situação dos três grupos de trabalho, no âmbito do projeto "Pro-

moção do bem-estar e desenvolvimento saudável das crianças dos 0 aos 

18 anos”. 

 

 

V Reunião plenária ordinária: 24 de outubro de 2018 

 

Pontos relevantes: 

§ Apresentação dos primeiros resultados do relatório "Gerações Mais Sau-

dáveis: Políticas Públicas de Promoção da Saúde das Crianças e Jovens 

em Portugal”. 

§ Parecer do Conselho Nacional de Saúde sobre as iniciativas legislativas 

relativos à criação da Ordem dos Fisioterapeutas. 

 

 

Reunião plenária extraordinária: 4 de dezembro de 2018 

 

Pontos relevantes: 

§ Aprovação do relatório "Gerações Mais Saudáveis: Políticas Públicas de 

Promoção da Saúde das Crianças e Jovens em Portugal”. 

REUNIÕES PLENÁRIAS 
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VI Reunião plenária ordinária: 12 de dezembro de 2018 

 

Pontos relevantes: 

§ Aprovação do Parecer n.º 1/2018 do Conselho Nacional de Saúde sobre 

as iniciativas legislativas relativos à criação da Ordem dos Fisioterapeu-

tas. 

§ Programa do Seminário “Participação em Saúde: A experiência dos Con-

selhos Nacionais de Saúde”. 

§ Plano de Atividades 2019. 
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O Plano de Atividades 2018 estabeleceu como prioridade de 

trabalho do Conselho Nacional de Saúde as políticas públicas 

de promoção da saúde das crianças e jovens em Portugal. Para 

a execução deste estudo, foram constituídos três grupos de tra-

balho, com seis membros do Conselho e dois peritos por grupo, 

com reuniões parcelares, ao longo do ano. Os três grupos de 

trabalho trataram temas relacionados com a saúde e o meio es-

colar, a saúde o ambiente e a proteção social das crianças. O 

trabalho dos três grupos de trabalho foi acompanhado pela 

Vice-Presidente do Conselho Nacional de Saúde.  

O relatório Gerações Mais Saudáveis – Políticas públicas de pro-

moção da saúde das crianças e jovens em Portugal ficou con-

cluído no final de novembro de 2018 e foi aprovado pelos mem-

bros do Conselho Nacional de Saúde a 4 de dezembro de 2018.  

O relatório debruça-se sobre as políticas públicas de proteção 

e promoção da saúde das crianças e dos jovens dos 0 aos 18 

anos. Visa identificar as políticas já existentes neste âmbito e 

verificar quais os determinantes da saúde que ainda carecem 

de desenvolvimento e que podem constituir riscos acumulados 

ao longo da vida desta faixa etária. 

Na metodologia seguida foram identificados problemas de 

grande prevalência que afetam o desenvolvimento saudável 

das crianças e que têm grande impacto social: a obesidade in-

fantil, os problemas de saúde oral, os problemas de saúde men-

tal, os acidentes e as doenças respiratórias relacionadas com o 

ambiente.  

Foram identificadas políticas de proteção à parentalidade, de 

vigilância e promoção da saúde das crianças e dos jovens, de 

apoio social às famílias e de proteção do ambiente. Para além 

dos direitos consignados na Constituição da República Portu-

guesa, foram incluídas políticas a nível nacional de vários seto-

res sociais e programas de saúde a nível nacional que preconi-

zam a vigilância da saúde das crianças e dos jovens e de apoio 

ao desenvolvimento infantil em situação de necessidades de 

saúde especiais.  

Neste relatório são apresentados alguns exemplos de aplicação 

das políticas ao nível local e é sublinhado o papel das autar-

quias na promoção da saúde das crianças e dos jovens.  

 

Promoção da saúde na primeira infância 

Portugal regista uma baixa taxa de mortalidade infantil, mas ou-

tros indicadores de saúde são preocupantes como a proporção 

de crianças que nascem prematuramente e também a propor-

ção de crianças que nasce com baixo peso. 

O Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil constitui o prin-

cipal instrumento de promoção e vigilância da saúde das crian-

ças nos primeiros anos de vida.  

RELATÓRIO GERAÇÕES MAIS SAUDÁVEIS 
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Reconhecendo-se cada vez mais a importância dos determinan-

tes da saúde, focaram-se políticas como a licença parental para 

acompanhar os primeiros tempos de vida, dispensa do trabalho 

dos pais para prestação de assistência em várias situações. 

Promoção da saúde na escola 

A promoção da saúde no ambiente escolar é levada a cabo por 

vários parceiros incluindo o setor da saúde, o setor da educa-

ção e as autarquias.  

Porém, identificaram-se várias discrepâncias, nomeadamente 

ao nível das crianças abrangidas por estas ações de promoção 

da saúde. Os recursos humanos alocados ao Programa Nacio-

nal de Saúde Escolar têm uma distribuição desigual e as ações 

levadas a cabo nas escolas por estas equipas podem ser otimi-

zadas. A promoção da alimentação saudável e da atividade fí-

sica tem sido uma aposta nos anos mais recentes, mas muitas 

escolas continuam a ser espaços onde existe oferta de alimen-

tos não saudáveis. A disciplina de Educação Física viu recen-

temente reforçada a carga horária nos currículos escolares, 

mas as crianças e jovens portugueses continuam a passar de-

masiado tempo em atividades sedentárias.   

Acesso a cuidados de saúde 

O alargamento da isenção das taxas moderadoras na presta-

ção de cuidados de saúde a menores de 18 anos foi um impor-

tante passo para garantir a universalidade dos cuidados às cri-

anças e jovens em Portugal. Porém ainda é necessário assegu-

rar que todas as crianças têm médico de família atribuído.  

Portugal regista elevadas taxas de cobertura vacinal, mas exis-

tem discrepâncias geográficas que devem ser atendidas.  

O acesso a cuidados de saúde oral para crianças e jovens atra-

vés do cheque-dentista representou uma importante medida 

para suprir uma lacuna na oferta da prestação pública de cui-

dados de saúde para esta população. Contudo, o facto de ape-

nas as crianças que frequentam o ensino público serem elegí-

veis para receber um cheque-dentista, põe em causa os princí-

pios de universalidade do Serviço Nacional de Saúde e excluiu 

milhares de crianças e jovens que frequentam o ensino não pú-

blico de receberem cuidados de saúde oral nas mesmas con-

dições de gratuitidade dos que frequentam o ensino público.  

A oferta de cuidados de saúde mental dirigidos a crianças e 

jovens é muito deficiente, não apenas no que concerne à Psi-

quiatria da Infância e Adolescência mas também aos profissio-

nais de Psicologia nos cuidados de saúde primários. 

Ambientes seguros 

Em relação às políticas de promoção de habitats humanos se-

guros, constatou-se que a grande maioria é de âmbito nacional, 

inespecífica para a população dos 0 aos 18 anos, mas com forte 

impacto nesta. Notou-se uma evidente preocupação política 

com a qualidade da água e do ar, a segurança alimentar, a se-

gurança rodoviária e a segurança de zonas de recreio e lazer, 

o que coloca Portugal entre os bons exemplos com contexto 

europeu.  

Os impostos sobre produtos não saudáveis foram também usa-

dos para diminuir o seu consumo e as políticas restritivas 

quanto à proteção das crianças da exposição passiva ao ta-

baco ou a proibição e criminalização da venda de bebidas al-

coólicas e tabaco a menores de 18 anos contribuíram para a 

proteção da sua saúde e prevenção dos consumos.  

Neste relatório são apresentados alguns exemplos de aplicação 

das políticas ao nível local. Realça-se o importante papel das 

autarquias no desenvolvimento e implementação de projetos 

especificamente orientados para as crianças e os jovens. 

Proteção social das crianças 

Reconheceu-se que a educação parental e os apoios sociais 

carecem de maior investimento de forma a garantir melhores 

condições para um desenvolvimento ótimo das crianças e dos 

jovens, com particular atenção às famílias com mais baixo nível 

socioeconómico. Nos últimos anos, registou-se um aumento 

das desigualdades no rendimento das crianças, sendo as cri-

anças o grupo etário que está em maior risco de pobreza. Os 

apoios sociais contribuíram para reduzir a pobreza nas crian-

ças, mas foram insuficientes para diminuir expressivamente o 

problema. Os municípios desenvolvem diversas iniciativas no 

sentido de promover o combate à pobreza, exclusão social e 

violência, atuando junto de crianças, jovens e famílias.
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O 2.º Fórum do Conselho Nacional de Saúde realizou-se no dia 

5 de dezembro de 2018, no Auditório António de Almeida San-

tos, na Assembleia da República, para a apresentação dos re-

sultados do relatório Gerações Mais Saudáveis – Políticas pú-

blicas de promoção da saúde das crianças e jovens em Por-

tugal, resultante do segundo ano de atividade deste Conselho. 

A sessão serviu também para iniciar a fase de discussão pú-

blica do relatório do Conselho Nacional de Saúde. Foram rece-

bidos contributos de várias pessoas e instituições que, posteri-

ormente, foram incluídas na versão final do relatório. A discus-

são pública decorreu entre 5 de dezembro de 2018 e 5 de ja-

neiro de 2019.  
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O 2.º Fórum do Conselho Nacional de Saúde teve o seguinte programa: 

 

Sessão de abertura  

Isabel Loureiro | Vice-Presidente do Conselho Nacional de Saúde 

Jorge Soares | Membro do Conselho Nacional de Saúde 

Orlando Monteiro da Silva | Membro do Conselho Nacional de Saúde 

Miguel Viveiros Bettencourt | Membro do Conselho Nacional de Saúde 

Marta Temido | Ministra da Saúde  

José Manuel Pureza | Vice-Presidente da Assembleia da República 

Apresentação dos resultados do relatório Gerações Mais Saudáveis – Políticas Públicas de Promoção da Saúde das Crianças 

e Jovens em Portugal 

Isabel Loureiro | Vice-Presidente do Conselho Nacional de Saúde 

Gonçalo Figueiredo Augusto | Perito do Conselho Nacional de Saúde 

Joana Alves | Perita do Conselho Nacional de Saúde 

Comentário 

Alexandre Quintanilha | Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência 

Berta Nunes | Presidente da Câmara Municipal de Alfândega da Fé 

Debate 

Moderação: Fernanda Freitas 

Sessão de Encerramento  

Isabel Loureiro | Vice-Presidente do Conselho Nacional de Saúde 
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O Grupo de Trabalho – Ordens Profissionais, constituído no âmbito 

da Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social, proce-

deu à apreciação das iniciativas legislativas relativas à constitui-

ção da Ordem dos Fisioterapeutas. Na sequência da audição par-

lamentar do Presidente do Conselho Nacional de Saúde, o Grupo 

de Trabalho solicitou o envio de pronúncia escrita do Conselho 

Nacional de Saúde sobre as iniciativas que visam a criação da 

Ordem dos Fisioterapeutas. 

No âmbito do disposto no n.º 3 do Art.º 9.º do Decreto-Lei n.º 

49/2016, de 23 de agosto, o Presidente do Conselho Nacional de 

Saúde constituiu por sua iniciativa uma comissão especializada, 

incumbida de preparar o parecer deste órgão sobre as iniciativas 

legislativas que visam a criação da Ordem dos Fisioterapeutas. 

Tratou-se do primeiro parecer solicitado ao Conselho Nacional de 

Saúde por qualquer entidade competente.  

O parecer foi aprovado em reunião plenária no dia 12 de dezem-

bro de 2018 e, em seguida, remetido ao Grupo de Trabalho – Or-

dens Profissionais da Comissão Parlamentar de Trabalho e Segu-

rança Social.  
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O Conselho Nacional de Saúde tem um sítio na internet - 

www.cns.min-saude.pt, lançado em agosto de 2017, no qual se 

pode consultar informação geral sobre o Conselho, designada-

mente a sua composição, competências, atividades e documen-

tos. Pretende-se que este suporte seja um veículo privilegiado de 

comunicação do Conselho Nacional de Saúde com os cidadãos.  

No decurso de 2018, a versão inglesa do sítio do Conselho Naci-

onal de Saúde passou a estar totalmente disponível, com exce-

ção dos relatórios produzidos pelo Conselho, que se encontram 

em fase de tradução. A disponibilização de todos os conteúdos e 

documentos produzidos, pretende representar uma aposta na 

projeção internacional do Conselho Nacional de Saúde, com o 

acréscimo de consultas e menções por outras entidades.  

Devido às limitações atuais, torna-se necessário reformular o sítio 

do Conselho na internet, tarefa que será levada a cabo em cola-

boração com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde du-

rante 2019.  

 

 

PRESENÇA ONLINE 
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PRÉMIO JOÃO LOBO ANTUNES 

 

 

O Conselho Nacional de Saúde integra o júri do Prémio João 

Lobo Antunes, criado pela Santa Casa da Misericórdia de Lis-

boa, tendo sido o Professor Doutor Alexandre Castro Caldas a 

personalidade indicada pelo Presidente do Conselho Nacional 

de Saúde. 

O prémio, no valor de quarenta mil euros, a ser atribuído anual-

mente, com o objetivo de estimular a cultura científica e a inves-

tigação clínica, na área das neurociências, destina-se a licenci-

ados em medicina em regime de internato médico e dá desta-

que à preocupação permanente do médico neurocirurgião João 

Lobo Antunes, desaparecido em outubro de 2016, com a com-

ponente da humanização do ato médico (os seus pacientes e 

as suas histórias) e com o futuro da medicina. 

As candidaturas para atribuição do prémio em 2018, decorre-

ram entre 3 de março e 30 de abril de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL 
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 AUDIÇÃO PARLAMENTAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Grupo de Trabalho – Ordens Profissionais, constituído no âm-

bito da Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social, 

procedeu à apreciação das iniciativas legislativas relativas à 

constituição da Ordem dos Fisioterapeutas. Para esse efeito fo-

ram ouvidas várias entidades, tendo o Presidente do Conselho 

Nacional de Saúde sido convocado para audição pelo Grupo 

de Trabalho a 11 de julho de 2018. Na sequência da audição 

parlamentar, o Grupo de Trabalho solicitou o envio de pronúncia 

escrita do Conselho Nacional de Saúde sobre as iniciativas que 

visam a criação da Ordem dos Fisioterapeutas. 

 

A audição do Presidente do Conselho Nacional de Saúde pode 

ser visionada em: 

http://canal.parlamento.pt?cid=3110&title=audicao-de-jorge-simoes  
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No seu segundo ano de atividade, o Conselho Nacional de Sa-

úde continuou a afirmar-se como órgão de consulta do Governo 

na definição de políticas de saúde. Na sua ação, o Conselho 

Nacional de Saúde emitiu pareceres e recomendações, que re-

sultaram de reflexões para atingir consensos e entendimentos a 

que a diversidade dos seus representantes obriga. O Conselho 

Nacional de Saúde tem procurado envolver-se no debate de 

matérias relevantes para a saúde dos portugueses, articulando-

se com outras entidades, públicas ou privadas, e incentivando 

o diálogo com interlocutores institucionais ou individuais en-

quanto cidadãos. O Conselho Nacional de Saúde irá dar conti-

nuidade ao trabalho desenvolvido, promovendo a transparência 

e o debate público na área da saúde. 

 

 

NOTA FINAL 
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