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O Conselho Nacional de Saúde (CNS) é um órgão consultivo do Go-

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

proporcionar a participação das várias entidades científicas, soci-

ais, culturais e económicas, na procura de consensos alargados re-

lativamente à política de saúde. 

O Regime Jurídico do CNS foi aprovado em Conselho de Ministros 

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 Nacio-

nal de Saúde (SNS).  

A criação do CNS conta com a intervenção das associações de do-

entes e de utentes do Serviço Nacional de Saúde (Associação Por-

tuguesa de Síndrome de Asperger, Associação Protetora dos Dia-

béticos de Portugal, Federação Portuguesa das Associações das 

Famílias de Pessoas com Experiência de Doença Mental, Grupo de 

Ativistas em Tratamento, Liga Portuguesa Contra o Cancro e Movi-

mento de Utentes de Serviços Públicos), das ordens profissionais 

(Biólogos, Enfermeiros, Farmacêuticos, Médicos, Médicos Dentis-

tas, Nutricionistas e Psicólogos), das universidades (Conselho de 

Reitores das Universidades Portuguesas), dos institutos superiores 

politécnicos (Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Poli-

técnicos), da Comissão Permanente da Concertação Social, do 

Conselho Nacional para a Economia Social e do Conselho Nacional 

de Ética para as Ciências da Vida, bem como das autarquias (As-

sociação Nacional de Municípios Portugueses e a Associação Na-

cional de Freguesias) e representantes indicados pelos órgãos do 

governo próprio das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, 

como forma de promover uma cultura de transparência e prestação 

de contas perante a sociedade. 
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O CNS tem por missão proporcionar a participação das várias 

entidades científicas, sociais, culturais e económicas, na pro-

cura de consensos alargados relativamente 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 Jurídico do Conselho. 

Para o desempenho dessa missão, compete fundamentalmente 

ao CNS, por iniciativa própria ou sempre que solicitado pelo Go-

verno: 

• 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 CNS.
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O CNS integra 30 membros: um Presidente e uma Vice-Presi-

dente designados pelo Conselho de Ministros1,2, seis represen-

tantes eleitos pela Assembleia da República3 e representantes 

das diversas ordens profissionais da área da saúde, das autar-

quias, das universidades e institutos superiores politécnicos e 

ainda representantes do Governos Regionais, da Comissão Per-

manente da Concertação Social,  do Conselho Nacional para a 

Economia Social e do Conselho Nacional de Ética para as Ciên-

cias 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. 

 
 
 

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 | Ricardo Fernandes Grupo de Ativistas em Tratamento 

Vítor Rodrigues   Liga Portuguesa Contra o Cancro 

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 | Miguel Pavão Ordem dos Médicos Dentistas 

Alexandra Bento Ordem dos Nutricionistas 

Telmo Mourinho Baptista Ordem dos Psicólogos 

Alfredo Monteiro                   Associação Nacional de Municípios Portugueses 

Jorge Veloso Associação Nacional de Freguesias 

Pedro Pita Barros  
Conselho dos Reitores das Universidades Portuguesas 

Alexandre Castro Caldas 

Jorge Conde   
Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos 

Luís Carvalho 

Eduardo Azevedo Região Autónoma dos Açores 

Mário Rodrigues Região Autónoma da Madeira 

                                                
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 

COMPOSIÇÃO 
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José Carlos Correia Martins  

Comissão Permanente de Concertação Social 

Dina Carvalho                                                                              

João Almeida Lopes  

Paulo Cleto Duarte                                                      

António Pina 

Manuel Lemos Conselho Nacional para a Economia Social 

Lucília Nunes      Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida 
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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.  

Para além dos Conselheiros, Vice-Presidente e Presidente, o 

CNS conta ainda com colaboração de quatro peritos, que 

acompanham e participam ativamente nos trabalhos do Conse-

lho. Em janeiro de 2020, foi requerida a mobilidade de dois dos 

peritos do seu local de colocação para prestar apoio ao Conse-

lho, um a tempo inteiro e outro a tempo parcial (40%), com au-

torização do Conselho Diretivo da Administração Regional de 

Saúde de Lisboa e Vale do Tejo em fevereiro de 2020. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUNCIONAMENTO 



 

 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 

No ano de 2020 decorreram 9 reuniões plenárias do Conselho 

Nacional de Saúde, das quais 3 ordinárias e 7 extraordinárias. 

Devido ao contexto atual de pandemia por COVID-19, apenas 

as duas primeiras reuniões foram realizadas presencialmente, 

com as restantes realizadas por videoconferência.

 

 

 

Reunião plenária ordinária: 04 de fevereiro de 2020 

Pontos relevantes: 

§ Balanço das atividades realizadas em 2019 

§ Plano de Atividades para o ano de 2020 

 

Reunião plenária extraordinária: 09 de março de 2020 

Pontos relevantes: 

§ Posição do CNS na resposta à COVID-19  

 

 Reunião plenária extraordinária: 20 de março de 2020 

Pontos relevantes: 

§ Ponto de situação da COVID-19 em Portugal  

 

Reunião plenária extraordinária: 6 de abril de 2020 

Pontos relevantes: 

§ Ponto de situação da COVID-19 em Portugal  

§ Apreciação da resposta à pandemia 

 

Reunião plenária extraordinária: 30 de abril de 2020 

Pontos relevantes: 

§ Análise da evolução da pandemia de COVID-19 em Portugal; reflexão sobre o retorno às atividades usuais a curto e médio 

prazo; 

§ Análise do relatório do questionário dirigido às Juntas de Freguesia sobre a perceção das dificuldades sentidas pela popu-

lação com a COVID-19  

 

 

 

 

REUNIÕES PLENÁRIAS 
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Reunião plenária extraordinária: 03 de junho de 2020 

Pontos relevantes: 

§ Relatório sobre “Necessidades locais da população perante a pandemia de COVID-19: a perceção das juntas de freguesia”  

§ Projeto “Agenda da Juventude para a Saúde 2020-2030” 

§ COVID-19: ponto de situação  

 

Reunião plenária extraordinária: 14 de julho de 2020 

Pontos relevantes: 

§ Discussão sobre a COVID-19: o papel do CNS 

§ Projeto “Agenda da Juventude para a Saúde 2020-2030” 

§ Relatório anual do CNS “Participação pública em saúde” 

§ Plano de atividades para o ano de 2021 e proposta de orçamento para o CNS 

 

Reunião plenária extraordinária: 28 de setembro de 2020 

Pontos relevantes: 

§ Plano de atividades para o ano de 2021 e proposta de orçamento para o CNS 

§ Relatório anual do CNS “Participação pública em saúde”  

§ Papel do CNS na resposta à COVID-19 

§ Plano Estratégico de Comunicação 

§ Projeto “Agenda da Juventude para a Saúde 2020-2030”  

§ Apreciação do plano de resposta à COVID-19 para o período Outono-Inverno 

 

Reunião plenária ordinária: 10 de dezembro de 2020 

Pontos relevantes: 

§ Aprovação do Relatório anual do CNS “Participação pública em saúde” 

§ Projeto “Agenda da Juventude para a Saúde 2020-2030” 

§ Discussão da estratégia de vacinação contra a COVID-19 

 

 

No seguimento das várias reuniões extraordinárias foram emitidas 

apreciações aos responsáveis pela resposta à COVID-19 em Por-

tugal. Estas apreciações foram reanalisadas e condensadas no 

documento “Portugal e a resposta à COVID-19: a posição do Con-

selho Nacional de Saúde e o contributo das entidades que o cons-

tituem”, publicado a 20 de outubro de 2020.  
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No âmbito da pandemia pela COVID-19, o CNS auscultou as 

juntas de freguesia com o objetivo de identificar as perceções 

sobre as necessidades da população durante os meses de con-

finamento e recolher sugestões para a melhoria da capacidade 

de resposta a essas necessidades.  

O CNS elaborou um questionário online e, com o apoio da ANA-

FRE, divulgou-o por entre as 3092 freguesias portuguesas entre 

7 e 16 de abril de 2020. Foram obtidas 860 respostas válidas, o 

que corresponde a uma taxa de resposta de 27,8%.  

Este estudo permitiu identificar os principais motivos pelos 

quais as famílias recorreram ao apoio das Juntas de Freguesia: 

dificuldades em adquirir alimentos e medicamentos, por inca-

pacidade de sair de casa, e dificuldades com o pagamento da 

renda, alimentos e medicamentos e falta de acesso a computa-

dores, telemóveis e telefones, e a internet e ligação telefónica, 

especialmente importante entre famílias com carência econó-

mica. 

As Juntas de Freguesia salientaram a necessidade de uma me-

lhor articulação interinstitucional, especialmente com os muni-

cípios e os serviços de saúde, assim como de mais recursos 

materiais e humanos para atuar junto da população.  
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rante a pandemia de COVID-19: a perceção 
das juntas de freguesia 
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A análise da participação pública em saúde foi em 2020 uma 

prioridade de trabalho do Conselho Nacional de Saúde, já que 

a Carta para a Participação Pública em Saúde havia sido apro-

vada por Lei em setembro de 2019 (Lei n.º 108/2018, de 9 de 

setembro de 2019) e, até à data, não está ainda regulamentada. 

Para a realização deste relatório, foi constituído um grupo de 

trabalho, com cinco membros do Conselho e três peritos. O 

grupo de trabalho analisou a evolução da participação pública 

em saúde em Portugal e ouviu jovens, políticos e outros elemen-

tos da sociedade civil (associações de cidadãos, nomeada-

mente associações de utentes, e sindicatos) quanto à sua ex-

periência relativamente à participação pública em saúde em 

Portugal. O trabalho foi acompanhado pela Vice-Presidente do 

Conselho Nacional de Saúde. 

O relatório Participação pública em saúde: todas as vozes con-

tam ficou concluído no início de dezembro de 2020 e foi aprovado 

pelos membros do Conselho Nacional de Saúde a 10 de dezem-

bro de 2020. Foi apresentado no 4º Fórum do CNS a 16 de de-

zembro de 2020. 
 

 

  

RELATÓRIO Participação pública em saúde 
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O 4.º Fórum do CNS realizou-se no dia 16 de dezembro de 

2020, com a apresentação e discussão dos resultados do rela-

tório Participação Pública em Saúde: todas as vozes contam, 

resultante do quarto ano de atividade deste Conselho. O Pro-

fessor Doutor Mauro Serapioni e a Arquiteta Helena Roseta co-

mentaram os resultados obtidos tendo em conta a sua experi-

ência académica e de terreno. 

A sessão convidou a assistência a comentar e colocar questões 

aos Conselheiros e restantes participantes.  

Todo o Fórum foi partilhado nas redes sociais em direto em stre-

aming, e mantém-se disponível em diferido.   

 

 

  

4.º FÓRUM DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE 
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O 4.º Fórum do Conselho Nacional de Saúde teve o seguinte programa: 

Boas vindas 

António Filipe | Vice-Presidente da Assembleia da República 

Henrique Barros | Presidente do Conselho Nacional de Saúde 

Apresentação dos resultados do relatório Participação pública em Portugal: todas as vozes contam 

Teresa Leão | Perita do Conselho Nacional de Saúde 

Comentário 

Mauro Serapioni | Investigador do centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra 

Helena Roseta | Coordenadora do Programa Bairros Saudáveis 

Debate 

Moderação: Isa Alves | Perita do Conselho Nacional de Saúde  

Sessão de Encerramento  

Marta Temido | Ministra da Saúde 
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Na sequência da elaboração do Plano da Saúde para o Outono-

Inverno 2020-21, o Gabinete da Senhora Ministra da Saúde solici-

tou a apreciação do Conselho Nacional de Saúde. 

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

49/2016, de 23 de agosto, e considerando a abrangência do do-

cumento e pertinência para todos os grupos sociais e profissionais 

representados no CNS, o Presidente do Conselho Nacional de Sa-

úde promoveu a discussão entre todos os Conselheiros e a reco-

lha das apreciações dos vários grupos. Estas foram reunidas num 

documento único, aprovado por unanimidade e remetido ao Mi-

nistério da Saúde no dia 12 de outubro de 2020.  

 
 
 
 
 
 
  

PARECER sobre Plano da Saúde para o Outono-In-
verno 2020-2021 
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Para a preparação da vacinação contra a COVID-19 em Portugal 

o Ministério da Saúde reuniu especialistas numa task-force, a qual 

elaborou o Plano de Vacinação contra a COVID-19. O Coordena-

dor desta task-force pediu uma apreciação formal deste plano ao 

CNS. 

Tendo em conta o n.º 3 do Art.º 9.º do Decreto-Lei n.º 49/2016, de 

23 de agosto e, de novo, considerando a relevância deste tema 

para todos os grupos representados no CNS, o Presidente do 

Conselho Nacional de Saúde promoveu a discussão entre todos 

os Conselheiros e a recolha das apreciações dos vários grupos. 

Estas foram reunidas num documento único de apreciação, apro-

vado por unanimidade e remetido ao Ministério da Saúde e ao Co-

ordenador da task-force no dia 26 de dezembro de 2020.  

 
 
  

PARECER sobre Plano de Vacinação contra a COVID-
19 



 

 
14 

 
 
 
 
 

 

 
 
A iniciativa “Uma Agenda da Juventude para a Saúde na próxima 

década: 2020-2030” foi promovida pelo CNS com a colaboração 

de outras entidades do Ministério da Saúde, Ministério da Educa-

ção e parceiros sociais. Tem como objetivo promover o envolvi-

mento das crianças e jovens em Portugal nos debates sobre a sua 

saúde e bem-estar físico e mental, e foi organizada no âmbito das 

comemorações do Dia Mundial da Saúde, em 2020.  

Perante a pandemia pela COVID-19 e a suspensão de aulas pre-

senciais em Março, a iniciativa foi adaptada, recentrando a abor-

dagem à saúde dos jovens ao contexto de pandemia e subse-

quente restrição de movimentos, e as suas atividades alargadas 

para o ano letivo 2020/2021.  

 

Esta iniciativa compõe-se de várias atividades: 

 

Dia Mundial da Saúde 2020 

Compete ao CNS colaborar na preparação e realização dos deba-

tes a propósito do Dia Mundial da Saúde (Decreto-Lei 49/2016, de 

23 de agosto). Este Conselho tem vindo a promover uma iniciativa 

participada, envolvendo as crianças e jovens num debate alargado 

sobre a sua saúde e bem-estar físico e mental, com o objetivo de 

construir uma “Agenda da Juventude para a Saúde na Próxima Dé-

cada 2020-2030”. Paralelamente, pretende-se que os contributos 

recebidos e o conteúdo da Agenda possam ser úteis ao planea-

mento em saúde e servir ao processo de construção do Plano Na-

cional de Saúde 2021-2030. 

Em 2019 a participação dos jovens nesta iniciativa foi promovida 

através da gravação de vídeos nos quais os jovens responderiam 

às seguintes questões: 

- No contexto atual de pandemia pela COVID-19, o que posso fazer 

pela minha saúde e bem-estar, bem como pela saúde e bem-estar 

da minha família, amigos e comunidade? 

- Como a pandemia afeta a minha liberdade e a dos outros? 

- Como vão ser as nossas vidas e como vai ficar o mundo após a 

pandemia? 

 

Foram recebidos 50 vídeos produzidos por alunos do ensino bá-

sico e secundário, partilhados nas redes sociais do CNS. 

 

 
 

 

Análise da perspetiva dos jovens quanto à sua saúde agora e no 

futuro 

Este projeto enquadrou-se na iniciativa “Uma Agenda da Juven-

tude para a Saúde na próxima década: 2020-2030” e alimentou al-

guns dos resultados do relatório anual do CNS “Participação pú-

blica em saúde: todas as vozes contam”. Este projeto teve como 

objetivos compreender quais as perspetivas que os jovens têm so-

bre a sua saúde atual e futura, identificar as estratégias que os jo-

vens consideram como mais efetivas para a transmissão de infor-

mação e incentivo à mudança comportamental e analisar como a 

crise sanitária decorrente da pandemia por COVID-19 tem alterado 

as perspetivas de saúde dos jovens. O CNS realizou 4 grupos fo-

cais com jovens entre os 17 e os 28 anos. A Federação Nacional 

de Associações Juvenis foi parceira nesta iniciativa, identificando 

os jovens participantes nos grupos focais. 

PROJETO Agenda da Juventude para a Saúde 2020-
2030 
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O sítio do CNS na internet - www.cns.min-saude.pt, lançado em 

agosto de 2017, tem vindo a ser atualizado com todas as atividades 

e documentos produzidos pelo CNS. Este é o principal meio de co-

municação do Conselho Nacional de Saúde com os cidadãos. Em  

 

 

2020 o CNS criou ainda contas nas redes sociais (Facebook e You-

tube), de forma a divulgar as atividades realizadas, em especial as 

relacionadas com a “Agenda da Juventude para a Saúde 2020-30” 

e o 4º Fórum do CNS. 

 
 

 

Website: http://www.cns.min-saude.pt/ 

 

 
 

PRESENÇA ONLINE 
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Facebook: https://www.facebook.com/ConsNacSaude 
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Youtube:  
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Participação Fórum Gastein 
 

 

O Presidente do CNS participou na sessão “Health democracy 

in action – Amplifying people’s voice in health decision-making” 

no dia 2 de outubro de 2020 do European Health Forum Gastein. 

A sessão foi organizada pela Organização Mundial de Saúde e 

teve como objetivo partilhar as experiências de participação so-

cial em saúde em diferentes países. 

  
 

 

 

Participação webinar Social Participation: Synergies in Systems Strengthening and 

Emergency Response 
 

A perita Isa Alves participou no webinar Social Participation: Sy-

nergies in Systems Strengthening and Emergency Response no 

dia 27 de outubro de 2020.  A sessão foi organizada pela Orga-

nização Mundial de Saúde e teve como objetivo discutir como 

envolver a população na resposta a emergências de saúde pú-

blica, nomeadamente no desenho de políticas de saúde. 

 

 

 

  

PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL 
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No seu quarto ano de atividade, o CNS desempenhou um papel 

proactivo na discussão das políticas de saúde em Portugal, em 

especial as referentes à resposta à pandemia de COVID-19. As-

sim, para além de auscultar as necessidades agravadas do ter-

reno e de comunicar aos decisores políticos as suas aprecia-

ções, resultantes dos consensos dos diferentes membros que o 

constituem, esteve também presente nos meios de comunica-

ção, esclarecendo a população de forma transparente sobre as 

suas tomadas de posição.  

Neste ano o CNS envolveu-se ainda no debate nacional e inter-

nacional sobre a participação pública em saúde, tendo definido 

as bases que a devem sustentar, no presente e no futuro, em 

Portugal.   

Desta forma, o Conselho promoveu a análise e aconselhamento 

quanto às matérias relevantes para a saúde dos portugueses, 

em articulação com entidades públicas, privadas e de cariz so-

cial, e em diálogo com interlocutores institucionais e individuais, 

de forma a contribuir para um debate público participativo e 

transparente na área da saúde.  

 

 

NOTA FINAL 



 

 

 

 

 


