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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Resolução da Assembleia da República n.º 77/2016

Resolução da Assembleia da República n.º 75/2016

Gestão pública e integração na rede nacional
das 30 camas de cuidados continuados
por utilizar no centro de saúde de Vale de Cambra

Recomenda ao Governo a alteração das condições de acesso
à formação específica em Medicina

AAssembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 do
artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo que:
1 — Permita a todos os candidatos em Internato de
Ano Comum (IAC), incluindo os que realizaram a Prova
Nacional de Seriação (PNS) em 2015 e que não acedam
a vaga de Formação Específica (FE) em junho de 2016, o
acesso ao procedimento concursal imediatamente seguinte,
sem necessidade de desvinculação prévia e interrupção do
IAC, e assim evitando prejuízos para o Serviço Nacional
de Saúde (SNS), designadamente uma menor disponibilização de médicos para a prestação de cuidados de saúde
no imediato e no futuro.
2 — Limite o número de vagas para mudança de especialidade em 5 % do total no caso dos médicos que tenham
escolhido vaga ou iniciado a FE.
3 — Explore soluções alternativas para os casos de
mudanças de especialidade pretendidas por médicos que
tenham iniciado a FE, incluindo a realização de concursos
especiais intercalares com vagas que entretanto possam
surgir, nomeadamente por desistência.
4 — Averigue a possibilidade de permanência com
vínculo ao SNS dos 114 médicos que não obtiveram vaga
para FE em 2015, à luz das justificações apresentadas
pela Ordem dos Médicos, que invocou a circunstância
de o concurso do ano passado ter ocorrido num período
complexo de transição legal, prejudicando os médicos
em causa.
Aprovada em 5 de fevereiro de 2016.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo
Ferro Rodrigues.
Resolução da Assembleia da República n.º 76/2016
Recomenda ao Governo que tome medidas
no sentido de garantir o acesso
a formação especializada por todos os médicos

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5
do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo
que:
1 — Tome medidas excecionais para assegurar a criação de vagas que permitam o acesso e início do internato
médico aos 114 médicos que ficaram sem vaga no último
concurso.
2 — Desencadeie os processos tidos por convenientes
para, em coordenação com a Ordem dos Médicos e a Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. (ACSS, I. P.),
assegurar o alargamento das idoneidades formativas e a
subsequente abertura do número de vagas para os próximos concursos.
3 — Garanta vagas para acesso ao internato médico a
todos os que terminem a sua formação pré-graduada em
medicina.
Aprovada em 5 de fevereiro de 2016.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo
Ferro Rodrigues.

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5
do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo
que assuma a gestão pública da unidade de cuidados continuados instalada no centro de saúde de Vale de Cambra,
colocando-a em funcionamento, de imediato, e inserindo-a
na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados.
Aprovada em 31 de março de 2016.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo
Ferro Rodrigues.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2016
O Programa do XXI Governo Constitucional consagra
um conjunto de políticas públicas, de linhas de ação governativa e de medidas no domínio da internacionalização
da economia portuguesa, entendido na tripla dimensão do
comércio externo, do investimento português no estrangeiro e do investimento direto estrangeiro.
Neste âmbito, o trabalho desenvolvido pelo Conselho
Estratégico de Internacionalização da Economia (CEIE),
constituído pela Resolução do Conselho de Ministros
n.º 44/2011, de 25 de outubro, alterada pelas Resoluções
do Conselho de Ministros n.os 35/2012, de 16 de março,
e 64/2013, de 15 de outubro tem sido positivo. Este é um
fórum privilegiado para a auscultação das organizações
do setor empresarial privado mais diretamente ligadas aos
processos de internacionalização da economia portuguesa
e de cooperação para o desenvolvimento.
O modo de funcionamento do CEIE, para prosseguir devidamente estes objetivos, deve ser focalizado na sua missão consultiva, a concretizar através de sessões plenárias.
Deste modo, atualiza-se a composição do CEIE, ao nível
dos membros do Governo que nele participam, de acordo
com a Lei Orgânica do XXI Governo Constitucional e
alargando o leque de representantes das referidas organizações do setor empresarial privado.
Assim:
Nos termos das alíneas d) e g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 — Alterar os n.os 2 a 7 da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 44/2011, de 25 de outubro, alterada pelas
Resoluções do Conselho de Ministros n.os 35/2012, de
16 de março, e 64/2013, de 15 de outubro, que passam a
ter a seguinte redação:
«2 — Determinar que o CEIE fica na dependência
direta do Primeiro-Ministro e tem por missão a avaliação das políticas públicas e das iniciativas privadas, e
respetiva articulação, em matéria de internacionalização
da economia portuguesa, nomeadamente a promoção
do comércio externo e do investimento português no
estrangeiro e a captação de investimento direto estrangeiro, bem como de cooperação para o desenvolvimento.
3 — [...]:
a) O Primeiro-Ministro, que o dirige, sendo substituído pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros ou pelo

