
 

COORDENAÇÃO DA TASK FORCE 

 

Relato de Atividade nº 2 

 

Semanas: 7 a 20 de dezembro/2020 

 

1. Reuniões de trabalho com empresas farmacêuticas 

 

✓ Pfizer, em 7 e 11 de dezembro 

✓ Astrazeneca, em 7 de dezembro 

✓ Moderna, em 16 de dezembro 

 

2. Reuniões de trabalho com Ordens profissionais de saúde 

 

✓ Ordem dos Médicos Dentistas, em 11 de dezembro 

✓ Ordem dos Farmacêuticos, Ordem dos Enfermeiros, Ordem dos 

MédicosDentistas (Ordem dos Médicos não compareceu), em 17 de 

dezembro 

 

3. Reuniões de trabalho em Associações de doentes 

 

✓ Associações Doentes (lista anexa), em 12 de dezembro 

✓ LPCC, APDP, LPCDR e Respira (Associações designadas pelas 60associações 

presentes na reunião do dia 12 para interação direta com aTask Force), em 

17 de dezembro 

 

4. Reuniões de trabalho com várias entidades 

 

✓ Coordenação da RNCCI, em 7 de dezembro 

✓ Fundação Calouste Gulbenkian, em 10 de dezembro 

✓ Fundação Aga Khan, em 11 de dezembro 

✓ União das Misericórdias Portuguesas, em 10 de dezembro 

✓ CNIS, em 11 de dezembro 

 



5. Reuniões de trabalho com autarquias locais 

 

✓ ANMP, em 11 de dezembro 

✓ ANAFRE, em 11 de dezembro 

 

6. Reuniões de trabalho com associações de profissionais de saúde 

 

✓ APMMGF, ANMSP, USF-AN e AUCC, em 17 de dezembro 

 

7. Outros 

 

✓ Participação em teste de stress promovido pelo ECDL, em 15 de dezembro 

✓ Audição na Comissão Parlamentar de Saúde e na Comissão Eventual para o 

acompanhamento da aplicação de medidas de resposta à pandemia da 

doença COVID-19 e do processo de recuperação económica e social, em 16 

de dezembro 

 

8. Contributos escritos recebidos para o Plano 

 

✓ Plataforma Saúde em Diálogo, em 9 de dezembro 

✓ Associação de Unidades em Cuidados na Comunidade, em 10 de dezembro 

✓ USF-AN, em 10 de dezembro 

✓ CIP - Confederação Empresarial de Portugal, em 11 de dezembro 

✓ Ordem dos Enfermeiros, em 12 de dezembro 

✓ APMGF – Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, em 11 de 

dezembro 

✓ Sociedade Portuguesa de Cardiologia, em 11 de dezembro 

✓ Sociedade Portuguesa de Doenças Infecciosas e Microbiologia Clínica, em 

14 de dezembro 

✓ Sociedade Portuguesa de Pneumologia, em 18 de dezembro 


