
 
REUNIÃO n.º 49/II 

28 de abril, 2017 | 10h00m – 16h30m 

Ordem dos Médicos, Porto 

ORDEM DE TRABALHOS: 

Ponto 1. Questões prévias 

a) Leitura, debate e aprovação da ata da reunião anterior 

b) Informações acerca da contratação de novo assessor alocado ao funcionamento do 

CNPMA 

c) Informações acerca das nomeações para a 4ª Edição do Guia “Call for nominations of 

experts to draft the 4th ed of TC Guide” 

Ponto 2. Aprovação do Relatório de Atividades do CNPMA referente ao ano de 2016 

Ponto 3. Apresentação dos resultados da Atividade em PMA referentes a 2015 

Ponto 4. Preparação da X Reunião Anual com os centros de PMA e com a SPMR 

Ponto 5. Debate acerca dos pressupostos gerais para aprovação dos pedidos de realização de 

PGS e apreciação dos pedidos de DGPI e PGS apresentados por centros de PMA 

Ponto 6. Apreciação de pedidos de esclarecimento requeridos pelos centros de PMA no 

seguimento da aplicação da Lei n.º 17/2016, de 20 de junho e respetiva regulamentação 

(Decreto-Regulamentar n.º 6/2016, de 29 de dezembro) 

a)       Pedido de esclarecimento acerca do destino dos embriões em caso de morte do 

parceiro 

b)       Pedido de opinião sobre casos clínicos apresentados por um Centro de PMA 

c)       Admissibilidade do recurso a técnicas de PMA com sémen de dador a casal em que 

a amostra doada provém de banco para o qual não existe autorização para fazer 

importação de gâmetas (masculinos) 



 
d)       Interpretação acerca dos prazos relativos à criopreservação de embriões  

e)       Pedido de parecer sobre a admissibilidade da entrega aos beneficiários das 

palhetas contendo os embriões descongelados 

f)         Pedidos de importação e exportação de embriões de casais beneficiários 

g)       Pedido de esclarecimento acerca do Consentimento Informado a usar nos casos de 

fertilização reciproca 

h)       Pedido de alteração do nº de doações permitido nas dadoras de ovócitos 

i)         Pedido de esclarecimento relativo a embriões excedentários 

Ponto 7. Outros assuntos. 

 

 


