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Aos 04 dias do mês de maio de 2021, pelas 16:15 horas, reuniu a Comissão Eventual 

Para o Acompanhamento da Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia da 

Doença Covid-19 E Do Processo de Recuperação Económica e Social, na Sala 10 do 

Palácio de S. Bento, na presença dos Senhores Deputados constantes da folha de 

presenças que faz parte integrante desta ata, com a seguinte Ordem do Dia: 

 

[Presencial e por videoconferência] 

  

Audição, por videoconferência, da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) 

- Jorge Veloso – Presidente 

- Armando Vieira – Vice-Presidente 

- Jorge Amador – Vice-Presidente 

  

 

___________________ 

 

 

Iniciada a reunião, a Vice-Presidente da Comissão, Senhora Deputada Ofélia Ramos 

agradeceu a presença e deu as boas vindas ao Dr. Jorge Veloso, Presidente da 

ANAFRE concedendo-lhe de seguida a palavra para fazer a sua intervenção inicial. 

Na primeira ronda de perguntas, intervieram os Senhores Deputados Alma Rivera (GP 

do PCP), Susana Amador (GP do PS), Sandra Pereira (GP do PSD) e Moisés Ferreira 

(GP do BE), tendo o Senhor Dr. Jorge Veloso respondido ao conjunto das questões 

colocadas. 

Na segunda ronda de perguntas, solicitaram esclarecimentos adicionais os Senhores 

Deputados Sandra Pereira (GP do PSD) e Susana Amador (GP do PS), esclarecimentos 

que foram prestados pelo Senhor Dr. Jorge Veloso. 
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A Senhora Vice-Presidente agradeceu novamente a presença e a disponibilidade do 

Senhor Dr. Jorge Veloso, dando de seguida a audição por encerrada. 

 

A audição foi objeto de gravação, a qual faz parte integrante da presente ata e pode ser 

consultada na página da Comissão na Internet. 

 

A reunião foi encerrada às 17:10 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, 

depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 05 maio 2021. 

 

 

  

http://media.parlamento.pt/site/XIVLEG/SL2/COM/15_CEvCOVID19/CEvCOVID19_20210504_1_VC.mp3
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Folha de Presenças 
 
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 

 --- 
 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 

 --- 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 

 --- 
 
 
 


