
 
 

 

 
 

  Aprovada na reunião de 28.01.19 
    (Aprovada por unanimidade pelos membros presentes) 

Ata nº 6 
 

Ao décimo segundo dia do mês de dezembro 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 24.10.2018 
3. Parecer do CNS sobre a criação da Ordem dos Fisioterapeutas 
4. Seminário do CNS - Participação em Saúde e a experiência de outros Conselhos 

Nacionais de Saúde – dia 7 de fevereiro de 2019 
5. Plano de atividades para 2019 

 
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes elementos: 
 
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 
Dra. Cristiana Fonseca - Liga Portuguesa Contra o Cancro (em representação do Dr. Vítor Veloso) 
Dr. Casimiro Menezes - Movimento de Utentes de Serviços Públicos - MUSP 
Prof. Doutor Miguel Viveiros Bettencourt - Ordem dos Biólogos    
Enfermeiro Serafim Rebelo (Suplente) – Ordem dos Enfermeiros 
Prof. Doutora Ana Paula Martins - Ordem dos Farmacêuticos 
Dr. Francisco Sampaio – Ordem dos Médicos (em representação do Dr. Miguel Guimarães) 
Doutor Orlando Monteiro da Silva - Ordem dos Médicos Dentistas  
Prof. Doutora Graça Raimundo (Suplente) - Ordem dos Nutricionistas 
Prof. Doutor Telmo Baptista - Ordem dos Psicólogos  
Prof. Doutor Pedro Pita Barros - Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas 
Prof. Doutor Alexandre Castro Caldas - Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas  
Prof. Doutor Carlos Maia - Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos 
Dra. Dina Carvalho - Comissão Permanente de Concertação Social 
Dr. Óscar Gaspar - Comissão Permanente de Concertação Social (em representação do Dr. João 
Almeida Lopes) 
Dr. Paulo Duarte - Comissão Permanente de Concertação Social 

O Dr. Orlando Monteiro da Silva fez-se acompanhar pela Dra. Filipa Marques, a convite da Vice-
Presidente, enquanto perita e relatora do parecer da CE/CNS sobre a criação da Ordem dos 
Fisioterapeutas. 

Estiveram ainda presentes os peritos Dr. Gonçalo Figueiredo Augusto, Doutora Joana Alves e Dra. Isa 
Alves 

A Vice-Presidente do CNS deu início à sessão com algumas informações: 
 
Deu conhecimento de que o CNS já tinha um novo presidente, o Prof. Doutor Henrique Barros, que 
já estaria em funções em janeiro 2019 e que a Ordem do Médicos retomara o seu lugar no CNS. 
 
Congratulou-se como o 2º Fórum tinha decorrido, com a presença de muitos Conselheiros, cuja 
participação na prossecução dos trabalhos desenvolvidos ao longo deste ano fora expressiva e 
gratificante. Referiu que o Estudo apresentado tinha tido muita visibilidade na comunicação social. 
 
Antes de passar ao 2º ponto da agenda, o Dr. José Boavida pediu a palavra para expressar surpresa e 
estranheza pela apresentação do dossier da DGS sobre Saúde infantil e Juvenil, dois dias após a 



 
 

 

 
 

apresentação do relatório anual do CNS “Gerações Mais Saudáveis – Políticas públicas de promoção 
da saúde das crianças e jovens em Portugal “, partilhadas de forma geral pela assembleia, sugeriu 
enviar uma pequena nota à Sra. Ministra da Saúde e com a concordância dos presentes, foi o texto 
validado para ser enviado.  
 
De seguida, a Profª Doutora Isabel Loureiro depois de propor a alteração da ordem de trabalhos, fez 
um ponto de situação relativamente ao Seminário do CNS, agendado para o dia 7 de fevereiro de 
2019, na Fundação Calouste Gulbenkian, a seu pedido o Dr. Gonçalo Augusto, enquanto perito 
organizador, deu parte das diligências efetuadas, informando que esperava que toda a programação 
estivesse estabilizada na próxima semana. 
 
Posta a aprovação a ata da reunião plenária de 24 de outubro de 2018, foi aprovada por unanimidade. 
   
Passando ao ponto seguinte, o parecer do CNS sobre a criação da Ordem dos Fisioterapeutas, a Vice-
Presidente fez uma breve introdução, desde o pedido da Assembleia da República, a legitimidade da 
nomeação da Comissão Especializada (CE) do CNS e das suas competências e passou a palavra ao 
Doutor Orlando Monteiro da Silva, enquanto coordenador da CE, que referiu que o documento do 
parecer era subscrito por todos que constituíam a CE, que contou com a colaboração da Dra. Filipa 
Marques como relatora e que tinha sido enviado um  documento de  clarificação solicitado pela Vice-
Presidente e pelo perito Dr. Gonçalo Augusto. Agradeceu a colaboração de todos e a disponibilidade 
para trabalharem durante o mês de agosto, deixando ao Conselho a decisão de analisar e decidir. 

Aberto o debate a Dra. Sofia Crisóstomo fez questão de que ficasse registado de que o parecer da CE 
não contemplava as posições expressas em sede de consulta pública, por parte das seguintes 
organizações da sociedade civil, incluindo: 

AADIC - Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca 
AFSD - Associação de Famílias Solidárias com a Deficiência - Cavalo Azul 
AMPM - Associação de Mulheres com Patologia Mamária 
ANDLinfa - Associação Nacional de Doentes Linfáticos 
ANDO Portugal - Associação Nacional de Displasias Ósseas 
APDPk - Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson 
APELA – Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica 
Associação de Apoio aos Traumatizados Crânio-Encefálicos e Suas Famílias 
Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos 
CAL Cooperativa para a Promoção da Saúde e Bem-Estar, CRL 
CERCIMB - Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados da Moita e Barreiro 
Cercitejo - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados CRL 
Liga Portuguesa Contra as Doenças Reumáticas 
RESPIRA – Associação Portuguesa de Pessoas com DPOC e outras Doenças Respiratórias Crónicas 
 
Por sua vez, o Dr. José Boavida considerou contraditório o ponto 5 das conclusões do parecer, 
propondo que fosse eliminado, argumentando que ia contra o exposto no documento, que indicava 
que o Estado é que devia pronunciar-se sobre as Ordens Profissionais e que era complicado separar 
os interesses das Ordens Profissionais da sua atuação como representantes no CNS. 

O Doutor Orlando Monteiro da Silva esclareceu que a CE, nomeada pelo então presidente do CNS, 
incorporava um conjunto de personalidades que representam diversas entidades e que se 
pronunciaram sobre a matéria, que é uma matéria de Saúde, e como tal da competência do CNS, não 
sendo as ordens profissionais que se pronunciaram, mas por estas terem assento por direito no CNS. 
 
Algumas intervenções tiveram lugar: Prof. Doutor Pita Barros esclareceu que as conclusões não foram 
escritas de ânimo leve, 4 pontos das conclusões debruçaram-se sobre a regulação e a autorregulação, 
apontando para uma reflexão, o último e 5º ponto respondia a uma pergunta concreta, a que o 
parecer devia responder. 
Na sua opinião, o que estava em causa era a votação do parecer da CE, na íntegra, para ser, ou não 
o parecer do CNS. 
 



 
 

 

 
 

Ainda antes da votação, foi ouvida a Dra. Filipa Marques que prestou alguns esclarecimentos: que os 
requisitos formais para a criação de uma ordem profissional estavam contidos na Lei 2/3013, de 10 
de janeiro; que a CE procurou seguir o caminho traçado pelo então presidente do CNS, em audição 
na Comissão Parlamentar, do qual resultou o pedido de parecer ao CNS e que, neste 1º parecer do 
CNS, a CE achou importante ter uma posição construtiva, salientando a dificuldade de regulação de 
tantos profissionais de saúde e os problemas daí consequentes. 

Por fim a Dra. Dina Carvalho quis também deixar o seu testemunho, reiterando a sua participação na 
CE, enquanto dirigente sindical presente no CNS e técnica de diagnóstico e terapêutica e que a grande 
preocupação era também desmembrar várias especialidades interdependentes. 

Procedeu-se à votação, após ficar esclarecido que esta recaía no parecer da CE, que sendo aprovado 
seria o parecer do CNS, sendo chumbado analisar-se-ia posteriormente. 

O parecer da CE, foi aprovado por maioria (12 votos) com 4 votos contra e 3 abstenções, como o 
parecer do CNS a ser enviado à 10ª Comissão Parlamentar. 
 
Após uma curta pausa, retomaram-se os trabalhos com o último ponto de agenda: Plano de atividades 
2019 
 
A Profª Doutora Isabel Loureiro explicou que foram elencadas todas as propostas recebidas dos 
Conselheiros: 

Plano Nacional de Saúde (contributos, recomendações) 
Saúde Mental (crianças, trabalho, demências) 
Saúde Oral para todos 
Direito à Alimentação Adequada para Todos 
Saúde para envelhecer 
Crianças com doença 
 
Considerando ser necessário estabelecer prioridades, a presidência do CNS, elaborou uma única 
proposta, agregadora de todo as sugestões que versavam a saúde mental. 
Referido ainda que as sugestões relativas ao PNS, dada a sua importância, seriam automaticamente 
elencadas.  
 
A Vice-Presidente informou que o Prof. Doutor Henrique Barros tinha elegido 2 temas: Saúde Mental 
e Alimentação  
 
Teceram-se várias considerações, tendo sido unanime a importância da Saúde Mental, através do 
desenvolvimento de um estudo multidisciplinar e articulado, que acabaria por abordar e tratar as 
outras questões enumeradas. 

A Alimentação/Nutrição também considerada muito importante, tendo sido referido pela 
representante da Ordem dos Nutricionistas que 10% da população ainda vivia em insegurança 
alimentar; por outro lado o Dr. José Boavida referiu que o Governo estaria a debruçar-se sobre essa 
matéria, não considerando oportuno o CNS debruçar-se sobre esse assunto.  
Foi entendido que este tema poderá vir a ser também considerado objeto de estudo, dependente da 
disponibilidade de tempo e meios. 
 
Procedendo à votação, a Saúde Mental foi elegida como prioridade para tema de estudo para 2019 
 
Foram ainda referidos o Dia Mundial da Saúde, em que o CNS é chamado a participar, relembrado um 
projeto já falado de trazer os jovens à discussão sobre a Saúde, proposto explicar o relatório de 2018 
às crianças ou fazer um retrato regionalizado com dados, lembrado ainda o Dia Internacional de 
Saúde Mental, 10 de outubro e uma possível participação do CNS 
 
 
Nada mais havendo a tratar, foi a presente reunião encerrada, pelas 13h00. 
  


