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Aos 14 dias do mês de julho de 2021, pelas 16:00 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 3 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 FECTRANS – Federação dos Sindicatos de 
Transportes e Comunicações.  

- José Manuel Oliveira, Coordenador Nacional da FECTRANS – Federação dos 
Sindicatos de Transportes e Comunicações 

 

1.  Apreciação da proposta de alteração ao regulamento da Comissão. 

2.  Apreciação da proposta de alteração ao plano de atividades da Comissão. 

3. Orçamento da Comissão. 

4. Outros assuntos. 

 

___________________ 

 

 

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

presença da FECTRANS – Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações, 

na pessoa do seu Coordenador Nacional, José Manuel Oliveira, concedendo-lhe de 

seguida a palavra para fazer a sua intervenção inicial. 

Na primeira ronda de perguntas, intervieram os seguintes Senhores Deputados Paula 

Santos (GP PCP), Sandra Pereira (GP PSD), André Pinotes Batista (GP PS) e Moisés 

Ferreira (GP BE) tendo o Sr. José Manuel Oliveira respondido às questões colocadas. 
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Não tendo havido nenhum pedido de esclarecimento por parte dos Senhores 

Deputados, o Senhor Presidente da voltou a agradecer a presença do Sr. José Manuel 

Oliveira, dando de seguida a audição por encerrada. 

 

Passando ao ponto 1 da Ordem do Dia, o Senhor Presidente da Comissão colocou à 

discussão a proposta de alteração ao regulamento da Comissão, tendo a Senhora 

Deputada Paula Santos (GP do PCP) requerido o adiamento do ponto pelo facto da 

proposta ter sido recebido muito próximo da hora de início da reunião. O Senhor 

Deputado André Pinotes Batista (GP do PS) referiu que a proposta do seu grupo 

parlamentar tinha confluências com a proposta do GP do PSD pelo que sugeria a 

apresentação de uma proposta comum. A Senhora Deputada Sandra Pereira (GP do 

PSD) concordou a possibilidade de uma proposta global comum, tendo explicado a 

proposta do seu grupo parlamentar.  

Obtido o consenso dos Senhores Deputados, o Senhor Presidente da Comissão adiou 

o ponto 1 da ordem do dia para a próxima reunião. 

 

Passando ao ponto 2 da Ordem do Dia, o Senhor Presidente da Comissão colocou à 

discussão a proposta de alteração ao Plano de Atividades da Comissão, tendo o Senhor 

Deputado André Pinotes Batista apresentado a proposta do seu grupo parlamentar, 

referindo que era apenas a apresentação em papel do que já tinha sido apresentado 

oralmente em reunião de Mesa e Coordenadores. A Senhora Deputada Sandra Pereira 

(GP do PSD) referiu que as propostas do GP do PS já constavam no Plano de 

Atividades. 

Considerando as posições dos Senhores Deputados e tendo obtido o consenso de todos 

os presentes, o Senhor Presidente adiou o ponto 2 da ordem do dia para a próxima 

reunião.  

 

Entrando no ponto 3 da Ordem do Dia, o Senhor Presidente da Comissão informou os 

Senhores Deputados que, dadas as alterações ao Plano de atividades, foi necessário 

ajustar o orçamento da Comissão. Considerando que o orçamento está associado ao 

Plano de Atividades, e, tendo a sua discussão e apreciação sido adiado para a próxima 
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reunião, o Senhor Presidente da Comissão, após obtido o consenso de todos os grupos 

parlamentares presente, adiou o ponto 3 da ordem do dia. 

 

Entrando no ponto 4 da Ordem do Dia, não houve outros assuntos para deliberar. 

 

 

A reunião foi encerrada às 17:21 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, 

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

realizada nesta reunião poderá ser consultada neste link. 

 

Palácio de São Bento, 22 julho 2021. 

 

 
  

https://canal.parlamento.pt/?cid=5623&title=audicao-da-fectrans
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Folha de Presenças 
 
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 
 André Pinotes Batista (PS) 
 Hortense Martins (PS) 
 Luís Moreira Testa (PS) 
 Maria Begonha (PS) 
 Susana Amador (PS) 
 Tiago Barbosa Ribeiro (PS) 
 Ana Miguel Dos Santos (PSD) 
 Artur Soveral Andrade (PSD) 
 Ofélia Ramos (PSD) 
 Rui Cristina (PSD) 
 Sandra Pereira (PSD) 
 Moisés Ferreira (BE) 
 Alexandra Tavares De Moura (PS) 
 Rita Borges Madeira (PS) 
 Santinho Pacheco (PS) 
 Clara Marques Mendes (PSD) 
 Cláudia Bento (PSD) 
 Cristóvão Norte (PSD) 
 Fernanda Velez (PSD) 
 Paula Santos (PCP) 
 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Ricardo Baptista Leite (PSD) 
 José Moura Soeiro (BE) 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Carlos Pereira (PS) 
 Lara Martinho (PS) 
 Nuno Fazenda (PS) 
 Porfírio Silva (PS) 
 Cláudia André (PSD) 
 Filipa Roseta (PSD) 
 Alma Rivera (PCP) 
 Cecília Meireles (CDS-PP) 
 Bebiana Cunha (PAN) 
 Mariana Silva (PEV) 


