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Aos 20 dias do mês de maio de 2021, pelas 14:00 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] 

  

1. Aprovação de atas. 

O Senhor Presidente da Comissão, Deputado Luís Moreira testa, colocou as atas 25, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 50 e 8 a 10 da Mesa e 

Coordenadores a votação em bloco tendo as mesmas sido aprovadas por unanimidade, 

registando-se a ausência do GP do PCP, do CDS-PP e do PAN.  

 

 

2. Apreciação do Plano de Atividades. 

  

O Senhor Presidente da Comissão colocou à discussão a proposta do Plano de 

Atividades, tendo o Senhor Deputado André Pinotes Batista (GP do PS) pedido a 

palavra para informar que o seu Grupo pretendia acrescentar de incluir no Plano a 

possibilidade de a Comissão participar em atividades descentralizadas, se a pandemia 

assim o permitir. 

O Senhor Presidente colocou o plano de atividades com a proposta de alteração do GP 

do PS tendo o mesmo sido aprovado por maioria, com abstenção do GP do BE, 

registando-se a ausência do GP do PCP, CDS-PP e PAN. 

De seguida, a Senhora Deputada Sandra Pereira (GP do PSD) pediu a palavra solicitar 

que, uma vez que o plano de atividades foi aprovado, se era possível dar andamento ao 

ponto 5, tendo o Senhor Presidente informado que a organização dos trabalhos seria 

discutida em Mesa e Coordenadores, nomeadamente, as visitas aos vários distritos. 
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3. Apreciação e votação de requerimentos: 

- Requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para audição conjunta com a 

Comissão de Saúde do coordenador da Task Force para o Plano de Vacinação 

contra a Covid-19, Vice-Almirante Gouveia e Melo. 

- Requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para audição, com caráter de 

urgência, conjunta com Comissão de Saúde, do coordenador da Task Force para 

o Plano de Vacinação contra a Covid-19, Vice-Almirante Gouveia e Melo. 

  

O Senhor Presidente da Comissão informou que as audições requeridas pelo GP do 

PSD nos dois requerimentos já tinham sido realizadas, em conjunto com a Comissão de 

Saúde, pelo que os mesmos deveriam ser ratificados pela Comissão. A Senhora 

Deputada Sandra Pereira (GP do PSD) referiu que as matérias eram conexas com a 

Comissão de Saúde, mas a audição da Comissão Técnica deveria ser feita nesta 

Comissão, tendo o Senhor Presidente anuído com o pedido. 

 

 

4. Outros assuntos. 

  

O Senhor Presidente da Comissão informou não ter nenhum outro assunto, tendo o 

Senhor Deputado Moisés Ferreira (GP do BE) solicitou a marcação da audição da 

Plataforma conforme requerimento apresentado pelo seu Grupo, tendo o Senhor 

Presidente anuído ao pedido. 

Por fim, o Senhor Presidente informou os próximos agendamentos, destacando as 

audições para o dia 25 maio, às 15:00, a ANM e às 16:00 a Federação de Sindicatos do 

Turismo e da Agricultura e Pescas e que se iria diligenciar pelo agendamento da audição 

com a Comissão Técnica e com a Plataforma. 

 

 

 

___________________ 
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A reunião foi encerrada às 14:33 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, 

depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 24 maio 2021. 
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Folha de Presenças 
 
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 

 André Pinotes Batista (PS) 

 Hortense Martins (PS) 

 Lara Martinho (PS) 

 Luís Moreira Testa (PS) 

 Tiago Barbosa Ribeiro (PS) 

 Ana Miguel Dos Santos (PSD) 

 Artur Soveral Andrade (PSD) 

 Filipa Roseta (PSD) 

 Ofélia Ramos (PSD) 

 Rui Cristina (PSD) 

 Sandra Pereira (PSD) 

 Moisés Ferreira (BE) 

 Mariana Silva (PEV) 

 Alexandra Tavares De Moura (PS) 

 Joana Lima (PS) 

 João Azevedo Castro (PS) 

 João Paulo Pedrosa (PS) 

 Carlos Eduardo Reis (PSD) 
 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 

 Carlos Pereira (PS) 

 Maria Begonha (PS) 

 Porfírio Silva (PS) 

 Cláudia André (PSD) 

 Ricardo Baptista Leite (PSD) 

 José Moura Soeiro (BE) 

 Bebiana Cunha (PAN) 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 

 Nuno Fazenda (PS) 

 Susana Amador (PS) 

 Alma Rivera (PCP) 

 Cecília Meireles (CDS-PP) 
 


