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Assunto:

Exmo. Senhor
Representantes das Entidades
da Comissão Técnica Nacional

Comissão Técnica Nacional - Portaria n.º 212/2017, de 19 de julho – Convocatória

De acordo com o disposto no artigo 10º da Portaria nº 212/2017, de 19 de julho, convocam-se os
representantes das entidades que compõem a Comissão Técnica Nacional (CTN) para a próxima reunião
a realizar no dia 22 de novembro de 2017, entre as 10h00 e as 17h00, nas instalações da ACSS, I.P. no
Parque de Saúde de Lisboa | Edifício 16 | Avenida do Brasil, 53 | 1700-063 Lisboa.
Conforme acordado em reunião anterior, a Ordem de Trabalhos para esta reunião terá os seguintes
pontos:
a) Área da Formação
b) Área da Atividade Científica
c) Área dos Serviços
No sentido de garantir que os trabalhos fluem e que o tempo é melhor rentabilizado, solicita-se a todas as
entidades e seus representantes que para esta reunião considerem a participação presencial em
detrimento da videoconferência. Adicionalmente considera-se de extrema importância que as propostas
apresentadas sejam alvo de debate no fórum, no sentido de, em reunião plenária, proceder-se somente
aos últimos esclarecimentos e consequente votação.
Importa evidenciar que esta reunião será a última reunião com impacto no processo de contratualização
para 2018. A CTN continuará os seus trabalhos, periodicamente, mas já na preparação de todas as
matérias, dentro das suas competências, relativas à contratualização para 2019.

Com os melhores cumprimentos,
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