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13 de abril – Conferência Interparlamentar sobre COVID-19: impacto na 

saúde e efeitos sociais 

 
Lisboa, 8 de abril de 2021 – Na próxima terça-feira, 13 de abril, a Comissão de Saúde e 

a Comissão de Trabalho e Segurança Social da Assembleia da República organizam uma 

Conferência sobre o impacto da COVID-19 na saúde e efeitos sociais, no âmbito da 

Dimensão Parlamentar da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia (UE). 

 

A reunião realiza-se por videoconferência e conta com a moderação de Maria Antónia 

de Almeida Santos, Presidente da Comissão de Saúde, e de Pedro Roque, Presidente da 

Comissão de Trabalho e Segurança Social. 

 

Com início às 8h45 de dia 13, a sessão de abertura é presidida pelo Presidente da 

Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues. 

 

O programa inclui três sessões: 

 

Sessão I - “O combate à pandemia de COVID-19 - Quais os contributos para a definição 

de uma política de saúde europeia mais forte?”, com a participação da Ministra da 

Saúde, Marta Temido, e da Comissária Europeia para a Saúde e Segurança Alimentar, 

Stella Kyriakides. 

 

Esta sessão debate a resposta à pandemia, centro das prioridades legislativas das 

instituições europeias, nomeadamente, quanto à coordenação ao nível da UE e a 

estratégia de vacinação nos 27 Estados-Membros. 

 

Sessão II - “Impacto socio-laboral da pandemia no emprego”, com a presença da 

Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e do 

Comissário Europeu para o Emprego e os Direitos Sociais, Nicolas Schmit. 

 

Esta sessão incide sobre o impacto da pandemia na manutenção e criação de emprego 

e as medidas para mitigar o agravamento das desigualdades preexistentes, 

nomeadamente, entre países, géneros, trabalhadores por conta de outrem ou por conta 

própria, jovens e menos jovens. 
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Sessão III – “Pilar Europeu dos direitos sociais: implementação do Pilar e reforço dos 

sistemas de saúde” 

 

Esta sessão é dedicada ao Plano de Ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, previsto 

na Agenda Estratégica 2019-2024, e conta com a presença do Presidente do Conselho 

Económico e Social, Francisco Assis, como orador convidado. 

 

A Conferência é pública e pode ser acompanhada em direto através do Canal 

Parlamento e do site da Dimensão Parlamentar da Presidência Portuguesa do 

Conselho da UE, onde é possível consultar mais informações. 

 

Programa (horários CET  | +1 hora face ao horário de Lisboa). 

 

### 

 

Para mais informações, por favor contacte: 

Maria Teresa Paulo 

Coordenadora| AR-PPUE2021 

Assembleia da República 

Gabinete do Secretário-Geral 

Palácio de S. Bento | 1249-068 Lisboa, Portugal 

Tel.: +351 21 391 95 18 

teresa.paulo@ar.parlamento.pt 
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