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Aos 01 dias do mês de junho 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] 

  

10:00 

Audição conjunta, por videoconferência, da CONFAGRI – Confederação Nacional das 

Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, CCRL e da CNA - 

Confederação Nacional de Agricultura. 

- Engº Francisco Silva - Secretário-Geral da CONFAGRI  

- Engº Augusto Ferreira - Coordenador Técnico da CONFAGRI  

- Engº Vítor Rodrigues - Membro da Direção da CNA 

  

11:15 

1. Apreciação e votação de requerimentos: 

- Requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, para audição da Task-Force para a 

promoção do "Plano de Operacionalização da Estratégia de Testagem em Portugal" de 

modo a aferir a execução do plano em eventos de toda a natureza, públicos ou privados, 

de cariz familiar, cultural ou religioso e o enquadramento de aplicação dos critérios de 

autotestagem em curso. 

  

- Requerimento, do Grupo Parlamentar do PSD, para audição urgente da DGS acerca 

do cumprimento das metas do plano de vacinação atendendo às restrições aplicadas 

às vacinas e esclarecimento sobre o com consentimento informado. 

  

2. Outros assuntos. 
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___________________ 

O Senhor Presidente da Comissão, Deputado Luís Moreira Testa, agradeceu a 

presença da CONFAGRI, nas pessoas do seu Secretário-Geral, Sr. Eng.º Francisco 

Silva, e do seu Coordenador Técnico, Sr. Eng.º Augusto Ferreira e da CNA, na pessoa 

do Membro da sua Direção, Sr. Eng.º Vítor Rodrigues, concedendo-lhes de seguida a 

palavra para fazerem as suas intervenções iniciais. 

Na primeira ronda de perguntas, intervieram os seguintes Senhores Deputados: Lara 

Martinho (GP PS), João Dias (GP PCP), Cristóvão Norte (GP PSD), Ricardo Vicente 

(GP BE) e Mariana Silva (GP PEV), tendo os Srs. Eng.ºs Francisco Silva, Augusto 

Ferreira e Vítor Rodrigues respondido às questões colocadas. 

Na segunda ronda de questões, solicitaram esclarecimentos adicionais os Senhores 

Deputados João Dias (GP PCP) e Ricardo Vicente (GP BE) tendo os Srs. Eng.ºs 

Francisco Silva, Augusto Ferreira e Vítor Rodrigues prestado os esclarecimentos 

requeridos. 

O Senhor Presidente da voltou a agradecer a presença do Sr. Eng.º Augusto Ferreira, 

do Sr. Eng.º Augusto Ferreira e do Sr. Eng.º Vítor Rodrigues, dando de seguida a 

audição por encerrada. 

 

Passando ao ponto seguinte da Ordem do Dia, foi concedida a palavra à Senhora 

Deputada Sandra Pereira, que apresentou o Requerimento do PSD, requerendo a 

audição da Task-Force para a promoção do “Plano de Operacionalização da Estratégia 

de Testagem em Portugal” de modo a «aferir a execução do plano em eventos de toda 

a natureza, públicos ou privados, de cariz familiar, cultural ou religioso e o 

enquadramento de aplicação dos critérios de autotestagem em curso.», expondo em 

suma o motivo da apresentação do requerimento e a pertinência da audição requerida. 

Submetido a votação, foi o requerimento aprovado por unanimidade, registando-se as 

ausências do CDS-PP, PAN e PEV. 

 

A Senhora Deputada Sandra Pereira pediu novamente a palavra para apresentar o 

Requerimento do PSD, requerendo a audição urgente da Direção-Geral da Saúde 

«acerca do cumprimento das metas do plano de vacinação atendendo às restrições 
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aplicadas às vacinas e esclarecimento sobre o com consentimento informado.» expondo 

em suma o motivo da apresentação do requerimento em apreciação, a pertinência da 

audição requerida e a urgência na realização da mesma. 

Submetido a votação, foi o requerimento aprovado por unanimidade, registando-se as 

ausências do CDS-PP, PAN e PEV. 

 

 

A reunião foi encerrada às 11:52 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, 

depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. A vídeogravação da audição 

realizada nesta reunião poderá ser consultada neste link. 

 

Palácio de São Bento, 17 junho 2021. 

 

 

 

  

https://canal.parlamento.pt/?cid=5501&title=audicao-conjunta-do-setor-agricola
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Folha de Presenças 
 
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 

 André Pinotes Batista (PS) 

 Lara Martinho (PS) 

 Luís Moreira Testa (PS) 

 Maria Begonha (PS) 

 Porfírio Silva (PS) 

 Susana Amador (PS) 

 Artur Soveral Andrade (PSD) 

 Cláudia André (PSD) 

 Ofélia Ramos (PSD) 

 Rui Cristina (PSD) 

 Sandra Pereira (PSD) 

 Ricardo Vicente (BE) 

 Alma Rivera (PCP) 

 Mariana Silva (PEV) 

 Alexandra Tavares De Moura (PS) 

 Ana Passos (PS) 

 Santinho Pacheco (PS) 

 António Maló De Abreu (PSD) 

 Cláudia Bento (PSD) 

 Cristóvão Norte (PSD) 

 Fernanda Velez (PSD) 

 João Dias (PCP) 
 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 

 Carlos Pereira (PS) 

 Hortense Martins (PS) 

 Tiago Barbosa Ribeiro (PS) 

 Ricardo Baptista Leite (PSD) 

 José Moura Soeiro (BE) 

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

 Nuno Fazenda (PS) 

 Ana Miguel Dos Santos (PSD) 
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 Filipa Roseta (PSD) 

 Cecília Meireles (CDS-PP) 
 
 
 


