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COMISSÃO DE SAÚDE
 

 
 

Ordinária
 

 
 

REUNIÃO DO DIA 24 de novembro de 2021
 

 
 

10:00 Horas
 

 
 

ORDEM DO DIA
 

 
 
 
 

Formato misto (presencial + videoconferência)
 
 
 

Audição da Ministra da Saúde, a requerimento do PCP, «sobre as dificuldades
que o Centro Hospitalar de Setúbal está a enfrentar»; 
 
Informações; 
 
Discussão do Projeto de Resolução n.º 1432/XIV/2.ª (PCP) - «Ampliação e
Requalificação do Hospital Garcia de Orta»; 
 
Discussão conjunta dos Projetos de Resolução n.º 943/XIV/2.ª (PCP) - «Propõe
medidas para que se iniciem os procedimentos para construção do Novo Edifício,
designado Corpo G, do hospital de Beja» e n.º 1073/XIV/2.ª (BE) -
«Procedimentos para a ampliação do Hospital José Joaquim Fernandes, em
Beja»; 
 
Discussão do Projeto de Resolução n.º 776/XIV/2.ª (PCP) - «Em defesa da
melhoria dos cuidados de saúde no distrito de Coimbra e  pela reversão do
processo de fusão dos hospitais do CHUC, E.P.E.»; 
 
Discussão do Projeto de Resolução n.º 57/XIV/1.ª (PSD) - «Recomenda ao
Governo a necessidade de concretização urgente do financiamento do novo
Hospital para a Madeira»; 
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17.

Discussão do Projeto de Resolução n.º 1524/XIV/3.ª (PS) - «Consagra o dia 18
de outubro como “Dia Nacional do Enfermeiro de Reabilitação”»; 
 
Discussão conjunta dos Projetos de Resolução n.º 157/XIV/1.ª (BE) -
«Construção do novo Hospital de Barcelos», n.º 1503/XIV/3 (PSD) - «Recomenda
ao Governo que desenvolva os procedimentos necessários para a construção do
novo Hospital de Barcelos»; n.º 1514/XIV/3.ª (PCP) - «Construção do novo
Hospital de Barcelos»; 
 
Apreciação e votação da ata n.º 96, de 17 de novembro; 
 

Apreciação e votação do relatório sobre a COM (2021) 577- «Proposta de
REGULAMENTO DO CONSELHO relativo a um quadro de medidas destinadas
a assegurar o abastecimento de contramedidas médicas relevantes para
situações de crise em caso de emergência de saúde pública a nível da União» -
Deputado Relator: António Maló de Abreu (PSD); 
 
Discussão e votação do Relatório de atividades do Grupo de Trabalho sobre
Saúde Mental - Deputada Coordenadora: Telma Guerreiro; 
 
Discussão e votação na especialidade do texto comum relativo aos Projetos de
Resolução n.ºs 1219/XIV/2.ª (BE) e 1248/XIV/2.ª (PCP) sobre Centro Hospitalar
do Oeste; 
 
Discussão e votação na especialidade do Projeto de Resolução n.º 1420/XIV/2.ª
(PS) - «Recomenda a avaliação dos serviços de saúde prestados, previstos no
acordo de cooperação celebrado entre a Santa Casa da Misericórdia de Serpa,
a ARS Alentejo, a ARS do Algarve e a Unidade Local de Saúde do Baixo
Alentejo»; 
 
Discussão e votação do Relatório Final da Petição n.º 314/XIV/3.ª - «Doação de
gametas SNS - tempo de espera» - Deputada Relatora: Elza Pais; 
 
Discussão e votação do Relatório final da Petição n.º 279/XIV/2ª - «Sim à
comercialização e à comparticipação de medicamento antiepilético» - Deputada
Relatora: Marta Freitas; 
 
Discussão e votação do Relatório Final da Petição n.º 304/XIV/3.ª - «Médico de
Família no UCSP de Azambuja, Polo de Aveiras de Cima» - Deputado Relator:
António Maló de Abreu; 
 
Discussão e votação na especialidade dos Projetos de Resolução n.º
1019/XIV/2.ª (BE) - «Recomenda ao Governo medidas para a não exclusão de
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18.

19.

20.

mulheres dos procedimentos de procriação medicamente assistida por atrasos
devidos à pandemia de Covid-19», n.º 1093/XIV/2.º (PCP) - «Reforço da
resposta dos Centros Públicos de Procriação Medicamente Assistida», n.º
1098/XIV/2.ª (Ninsc.CR) - «Recomenda ao Governo a adopção de medidas para
salvaguardar o futuro da Procriação Medicamente Assistida no SNS» e n.º
1105/XIV/2.ª (CDS-PP) - «Plano de Recuperação da Atividade de PMA em
contexto de COVID-19»; 
 
Discussão e votação na especialidade do texto comum relativo aos Projetos de
Resolução n.ºs 1203/XIV/2.ª (CDS-PP) - «Criação e implementação de uma
estratégia eficaz de acesso à reabilitação para os sobreviventes de Acidente
Vascular Cerebral» e 1303/XIV/2.ª (BE) - «Plano estratégico nacional de acesso
à reabilitação para sobreviventes de AVC»; 
 
Discussão e votação do Relatório de atividades da 3.ª Sessão Legislativa; 
 
Outros assuntos.
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