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REUNIÃO n.º 20/II 

24 de setembro, 2014 

10h00m – 16h30m 

Sala 10 

ORDEM DE TRABALHOS: 

 
Ponto 1. Questões prévias 

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

b) Informações sobre a reunião com o Ministro da Saúde 

c) Informações sobre a reunião de peritos para a elaboração da 2.ª edição do Guide to the 

Quality and Safety of Tissues and Cells for Human Application, do Conselho da Europa 

d) Informações sobre o Regulatory Committee on Tissues and Cells – redação final dos 

articulados referentes aos procedimentos para verificação do cumprimento dos 

requisitos de qualidade e segurança de tecidos e células importados de países terceiros 

e à implementação do código único europeu 

e) Informações sobre o convite para integrar o ARTHIQS - EU joint action on ART and HSC 

f) Informações sobre o ponto da situação dos registos de PMA  

g) Ratificação do Plano de Atividades do CNPMA para 2015 

 

Ponto 2. Análise dos pedidos de autorização para a realização de rastreio de aneuploidias e 

DGPI formulados pelo IVI e pelo CH de São João, EPE 

 

Ponto 3. Pedido de parecer da Unidade Clínica de Paramiloidose do Hospital de Santo António, 

CH do Porto, EPE relativo a condições de acesso a DGPI no SNS 

 

Ponto 4. Análise do pedido de parecer do CMR da MAC, relativo às implicações da revisão dos 

“Requisitos e parâmetros de funcionamento dos centros de PMA” no que respeita ao tratamento 

de casais com infeções virais 

 

Ponto 5. Análise do pedido de parecer do CMR da MAC relativo a criopreservação de gâmetas 

nos casos de mudança de sexo  

 

Ponto 6. Análise do relatório final de inspeção realizada ao centro de PMA do CH do Alto Ave, 

EPE 

 

Ponto 7. Constituição das equipas de inspeção para as ações a realizar em 2015 

 

Ponto 8. Outros assuntos 


