COMISSÃO DE SAÚDE

Ordinária

REUNIÃO DO DIA 28 de abril de 2021

10:00 Horas

ORDEM DO DIA

Formato misto (presencial + videoconferência)

10:00 HORAS

1. Audiência, por videoconferência, do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e
da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), sobre «o combate à pandemia e
defesa do SNS»;

2. Informações;

3. Apreciação e votação da ata n.ºs 68, de 21 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 e votação do Relatório sobre o «Relatório Portugal na União Europeia
2020» - Relator: Deputado Álvaro Almeida;

6. 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»;

7. Discussão do PJR n.º 921/XIV/2.ª Ninsc CR, que «Recomenda ao Governo a
adoção de medidas de promoção do envelhecimento ativo e saudável e de
proteção da população idosa no contexto da Covid-19»;

8. Admissão e distribuição das Petições n.ºs 229/XIV/2.ª - «Acesso imediato ao
Lynparza para os doentes elegíveis com cancro da mama em Portugal»,
231/XIV/2.ª - «Acesso generalizado aos testes rápidos de antigénio» e
234/XIV/2.ª - «Por uma ficha online com estado dos pacientes internados no SNS
e acessível pelas famílias»;

9. Outros assuntos.
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