REUNIÃO n.º 38/II
29 de abril, 2016 | 10h00m – 16h30m
Sala 10, Assembleia da República

ORDEM DE TRABALHOS:
Ponto 1. Questões prévias
a) Leitura, debate e aprovação da ata da reunião anterior
b)

Ponto de situação quanto à preparação da Reunião Anual com os centros de PMA e a SPMR e
do Relatório da Atividade em PMA a apresentar nessa ocasião.

c) Prestação de informações acerca da resposta dada a pedido de parecer requerido pela
FERTICENTRO relativo a procedimentos a concretizar face a uma notificação de incidente com
dador terceiro.
d) Prestação de informações quanto à atividade do Grupo de Trabalho encarregue de elaborar uma
proposta de projeto de diploma que procede à transposição das Diretivas n.ºs 565/2015 e
566/2015, de 8 de abril e aos resultados alcançados em consequência da mesma.
e) Prestação de informações acerca da reunião com o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde do
Ministro da Saúde na qual se procedeu à apresentação dos Registos em PMA e a da aplicação
do código único europeu à dádiva de tecidos e células reprodutivas.
f)

Prestação de informações acerca da primeira reunião técnica do WP4 do projeto VISTART,
decorrida em Lisboa nos dias 21 e 22 de abril.

g) Prestação de informações acerca do orçamento aprovado para custear o funcionamento do
CNPMA e dos seus efeitos no desenvolvimento do Plano de Atividade aprovado pelo Conselho
para o ano de 2016.
h) Prestação de informações acerca do desenrolar do processo legislativo respeitante às alterações
introduzidas na Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, incluindo a audição do CNPMA no Grupo de
Trabalho da PMA da Comissão de Saúde.

Ponto 2. Formalização de que o CNPMA regula também a área de tecido ovárico e testicular para
preservação do potencial reprodutivo futuro.
Ponto 3. Apreciação dos relatórios finais de inspeção das ações realizadas em 2015 (FERTIMED, CH do
Porto e GINEMED Lisboa).
Ponto 4. Apreciação dos pedidos de DGPI e PGS apresentados por centros de PMA.
Ponto 5. Debate acerca da resposta institucional a dar pelo CNPMA perante a apresentação de pedido
de parecer requeridos pelo Ministério da Saúde face a uma exposições apresentadas por beneficiários
das técnicas de PMA e de reclamações e/ou pedidos de parecer e/ou de informação
apresentadas/requeridos por beneficiários e apreciação dos pedidos concretamente formulados tendo por
base situações dessa natureza alegadamente verificadas.
Ponto 6. Início do debate acerca de propostas de alterações legislativas a apresentar à Assembleia da
República e ao Governo da República no sentido de transformar o estatuto institucional e a estrutura
orgânica do CNPMA com vista a assegurar o integral cumprimento das obrigações que são impostas ao
Conselho pelas normas do Ordenamento Jurídico nacional e pelas Diretivas e Regulamentos da União
Europeia.
Ponto 7. Início da preparação da elaboração do Relatório de Atividades do CNPMA correspondente aos
anos de 2014 e 2015.
Ponto 8. Outros assuntos
a) Pedido de parecer apresentado pelo IVI quanto à conformidade de mensagens publicitárias que
esse centro de PMA pretende inserir no seu site no âmbito de uma campanha para angariar
dadoras de ovócitos.
b) Pedido de parecer requerido pela FERTICENTRO relativo a tratamento de doação de ovócitos
com uma dadora da FERTICENTRO.
c) Pedido de esclarecimento do Centro de PMA CEMEARE.
d) Prestação de informações sobre a próxima Reunião das Autoridades Competentes e sobre a
Reunião do projeto ARTHIQS WP4 Technical meeting.
e) Nomeação da responsável do CPMA do Centro Materno Infantil do Norte - Centro Hospitalar do
Porto, EPE

