
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

No ensino da medicina, a prática clínica envolve os alunos do 4.º, 5º e 6.º anos. Estes

estudantes, frequentam os espaços de internamentos, de serviços de urgência, os blocos

operatórios em hospitais.

Após inúmeros esforços da ANEM - Associação Nacional dos Estudantes de Medicina e do

Conselho de Escolas Médicas –, por forma a que estes estudantes fossem vacinados contra a

COVID-19 prioritariamente, apenas os alunos do 6.º ano o foram, nos hospitais onde estão a

estagiar.

Os alunos do 4º e do 5º ano que prestaram apoio nas Unidades de Cuidados Intensivos com

COVID-19, no período mais crítico e em períodos posteriores, não foram considerados

prioritários na vacinação.

Contudo, outros estudantes da área da saúde, e funcionários hospitalares não diretamente

relacionados com a prática clínica (ex: gestão hospitalar, informática, entre outros) já foram

vacinados.

Com o estabelecimento do passaporte de vacinação, se o aluno não fizer prova de

administração da vacina fica limitado quanto à realização de intercâmbios clínicos ou de aceder

ao porgrama Erasmus.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;



A Deputada do CDS-PP, abaixo-assinada, vem por este meio requerer à Ministra da Saúde, por

intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem, resposta à

seguinte pergunta:

1 – Tem o Governo previsão de calendário de vacinação destes alunos que se encontram

em ambiente hospitalar ou outro com prática clínica? Se sim, qual?

Palácio de São Bento, 17 de junho de 2021

Deputado(a)s

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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