COMISSÃO DE SAÚDE

Ordinária

REUNIÃO DO DIA 21 de abril de 2021

10:00 Horas

ORDEM DO DIA

Formato misto (presencial + videoconferência)

10:00 HORAS
1. Audição, por videoconferência, em conjunto com a CEAMCOVID19, do
Coordenador da Task-Force para a promoção do «Plano de Operacionalização
da Estratégia de Testagem em Portugal», Fernando Almeida, requerida pelo PS,
para prestar informações sobre o processo de testagem no país;

2. Informações;

3. Apreciação e votação da ata n.º 67, de 14 de abril de 2021;

4. Discussão e votação do Relatório sobre as iniciativas europeias COM (2021) 130
– «Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a
um quadro para a emissão, verificação e aceitação de certificados interoperáveis
de vacinação, testes e recuperação, a fim de facilitar a livre circulação durante a
pandemia da Covid19 (Certificado Verde Digital)», e a COM (2021) 140 –
«Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a um
quadro para a emissão, verificação e aceitação de certificados interoperáveis de
vacinação, testes e recuperação, destinados aos nacionais de países terceiros

que permanecem ou residem legalmente no território dos Estados-Membros da
UE durante a pandemia da Covid19 (Certificado Verde Digital)» - Relatora:
Deputada Sónia Fertuzinhos;

5. Discussão do Projeto de Resolução n.º 123/XIV/1.ª, da IL, «Pela não
implementação de obrigatoriedade de permanência dos médicos no SNS após
formação especializada»;

6. Discussão e votação do requerimento do PSD, que solicita a audição, em
conjunto com a CEAMCOVID19, da Comissão Técnica de Vacinação contra a
Covid-19, «tendo em vista obter os devidos esclarecimentos sobre as razões que
serviram de base para as alterações de critérios de vacinação»;

7. Discussão e votação do requerimento do PCP, que solicita a audição do
Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Setúbal e da Ministra da
Saúde, sobre as dificuldades que o Centro Hospitalar está a enfrentar;

8. Discussão e votação do parecer, na área da saúde, sobre a Proposta de Lei n.º
86/XIV/2.ª (GOV), que «Aprova as Grandes Opções para 2021-2025» - Autora do
Parecer: Deputada Joana Lima (PS);

9. Outros assuntos.

2

