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Aos 05 dias do mês de maio de 2021, pelas 10:00 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 1 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 Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19, 

requerida pelo PSD, em conjunto com a Comissão de Saúde, «tendo em vista obter os 

devidos esclarecimentos sobre as razões que serviram de base para as alterações dos 

critérios de vacinação». 

 

___________________ 

A Presidente da Comissão de Saúde, Senhora Deputada Maria Antónia de Almeida deu 

início à audição, dando as boas vindas e agradecendo a presença e a disponibilidade 

da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19, na pessoa do Professor Válter 

Fonseca, Dr. José Gonçalo Marques e Professor Luís Graça, dando de seguida a 

palavra à Deputada Sandra Pereira (PSD) para apresentação do seu requerimento, 

após o que esta fez algumas perguntas, a que o Professor Válter Fonseca respondeu. 

Na primeira ronda de perguntas, intervieram os Senhores Deputados Bruno Aragão 

(PS), Diana Santos (BE), João Dias (PCP), e Ana Rita Bessa (CDS-PP), tendo o 

Professor Válter Fonseca respondido às questões colocadas, complementando a sua 

resposta com as intervenções do Dr. José Gonçalo Marques e do Professor Luís Graça. 

Na segunda ronda, usaram da palavra, pedindo esclarecimentos adicionais, os 

Senhores Deputados Bruno Aragão (PS), Sandra Pereira (PSD), Diana Santos (BE), 

João Dias (PCP) e Ana Rita Bessa (CDS-PP), que foram prestados pelo Professor Válter 

Fonseca, Dr. José Gonçalo Marques e Professor Luís Graça 

A Presidente da Comissão de Saúde tornou a agradecer a disponibilidade do Professor 

Válter Fonseca, do Dr. José Gonçalo Marques e do Professor Luís Graça, salientando 

a pertinência dos esclarecimentos prestados, após o que deu a audição por encerrada. 
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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 11:00 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, 

depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 11 maio 2021. 

 

 

  

https://canal.parlamento.pt/?cid=5410&title=audicao-da-comissao-tecnica-de-vacinacao-contra-a-covid-19


   
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 

 

ATA NÚMERO 48/XIV/ 2.ª SL 

 

Folha de Presenças 
 
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Lara Martinho (PS) 
 Susana Amador (PS) 
 Ana Miguel Dos Santos (PSD) 
 Artur Soveral Andrade (PSD) 
 Cláudia André (PSD) 
 Ricardo Baptista Leite (PSD) 
 Rui Cristina (PSD) 
 Bebiana Cunha (PAN) 
 Joana Lima (PS) 
 Telma Guerreiro (PS) 
 Cláudia Bento (PSD) 
 Fernanda Velez (PSD) 
 Ana Rita Bessa (CDS-PP) 
 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 

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

 --- 
 
 
 


