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Aos 12 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(o) Auditório 

António de Almeida Santos 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, do Coordenador da Task-Force da Vacinação 

contra a Covid-19, requerida pelo PSD, em conjunto com a Comissão de Saúde, 

«sobre o processo de vacinação contra a Covid-19» 

 

___________________ 

O Senhor Vice-Presidente da Comissão de Saúde, Deputado Alberto Machado, deu 

início à audição, cumprimentando o coordenador da Task-Force para o «Plano de 

Vacinação contra a Covid-19», Vice-Almirante Henrique Gouveia e Melo, concedendo-

lhe a palavra para que este fizesse a sua intervenção inicial.  

De seguida, deu a palavra ao Deputado António Maló de Abreu (PSD) para 

apresentação do seu requerimento, após o que este fez algumas perguntas, a que o 

Coordenador da Task Force respondeu. 

Na primeira ronda de perguntas, intervieram os Senhores Deputados Hortense Martins 

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

Coordenador da Task Force respondido, no final, às perguntas colocadas. 

Na segunda ronda, solicitaram esclarecimentos adicionais os Senhores Deputados  

Lara Martinho (PS), António Maló de Abreu (PSD), Moisés Ferreira (BE), João Dias 

(PCP) e Ana Rita Bessa (CDS-PP), esclarecimentos que o Coordenador da Task Force 

prestou, após o que o Senhor Vice-Presidente da Comissão de Saúde agradeceu a sua 
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presença e disponibilidade e os esclarecimentos por si prestados, dando por encerrada 

a audição. 

 

 

 

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, 17 maio 2021. 
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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: 

 

 --- 

 

 

 


