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Aos 08 dias do mês de setembro de 2021, pelas 09:00 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 6 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 Skype) 

 - Audição do Grupo de Epidemiologia da Direção-Geral da Saúde sobre a 

obrigatoriedade do uso de máscaras, a requerimento do GP do PSD. 

___________________ 

 

A Senhora Vice-Presidente da Comissão, Deputada Ofélia Ramos, deu início à audição, 

cumprimentando a Sra. Dra. Graça Freitas, Diretora da Direção-Geral de Saúde. A 

Senhora Deputada Sandra Pereira (GP do PSD) pediu a palavra para questionar quem 

eram os especialistas que acompanhavam a Sra. Dra. Graça Freitas. Tendo a Sra. 

Diretora da DGS esclareceu que os especialistas presentes eram o Sr. Prof. Valter 

Fonseca e o Sr. Dr. Pinto Leite. De seguida, a Senhora Vice-Presidente da Comissão 

deu a palavra à Sra. Dra. Graça Freitas para que esta fizesse a sua intervenção inicial.  

Na ronda única de perguntas, intervieram os Senhores Deputados Sandra Pereira (GP 

do PSD), Ana Passos (GP do PS), Moisés Ferreira (GP do BE), Paula Santos (GP do 

PCP) e Ana Rita Bessa (GP do CDS-PP) tendo a Sra. Dra. Graça Freitas, o Sr. Prof. 

Valter Fonseca e o Sr. Dr. Pinto Leite respondido, no final, às perguntas colocadas. 

Concluída a audição, a Senhora Vice-Presidente da Comissão agradeceu a presença e 

disponibilidade e os esclarecimentos prestados pela Sra. Dra. Graça Freitas, pelo Sr. 

Prof. Valter Fonseca e o pelo Sr. Dr. Pinto Leite. A Senhora Deputada Sandra Pereira 

(GP do PSD) pediu a palavra para informar que o requerimento apresentado pelo GP 

do PSD pretendia a concretização de uma reunião com os mesmos peritos que 

participavam no INFARMED, referindo que o requerimento poderia não ser muito claro 

mas salientou que era evidente que não era a DGS que pretendiam ter ouvido, 



   
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 66/XIV/ 2.ª SL 

 

concluindo que, de futuro, o GP do PSD iria clarificar os seus pedidos mas solicitava 

aos Serviços mais atenção quanto ao objeto especifico dos requerimentos 

apresentados. O Senhor Deputado André Pinotes Batista (GP do PS) pediu a palavra 

referindo que era importante clarificar o sucedido, salientando que na reunião ocorrida 

no dia anterior, em que foi discutido o requerimento do GP do PSD, a Senhora Vice-

Presidente, dada a urgência do requerimento, tinha informado que tinha havido 

contactos com a entidade a ouvir, tendo parabenizado o facto de ser ter conseguido a 

audição com a mais alta autoridade de saúde no país, em tão pouco tempo. A Senhora 

Vice-Presidente informou que as interpelações dos GP do PSD e PS ficariam registadas, 

referindo que os trabalhos decorreram com normalidade concluindo que cada grupo 

parlamentar era livre para se expressar, dando por encerrada a audição. 

A reunião foi encerrada às 10:05 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, 

depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. A Vídeo-Gravação da audição 

efetuada durante a reunião encontra-se disponível neste link. 

 

Palácio de São Bento, 10 setembro 2021. 

 

 

 

 

  

https://canal.parlamento.pt/?cid=5679&title=audicao-do-grupo-de-epidemiologia-da-direcao-geral-da-saude
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Folha de Presenças 

 

Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 

 André Pinotes Batista (PS) 

 Carlos Pereira (PS) 

 Lara Martinho (PS) 

 Luís Moreira Testa (PS) 

 Nuno Fazenda (PS) 

 Porfírio Silva (PS) 

 Susana Amador (PS) 

 Ana Miguel Dos Santos (PSD) 

 Artur Soveral Andrade (PSD) 

 Cláudia André (PSD) 

 Filipa Roseta (PSD) 

 Ofélia Ramos (PSD) 

 Sandra Pereira (PSD) 

 Moisés Ferreira (BE) 

 Alexandra Tavares De Moura (PS) 

 Ana Passos (PS) 

 Eurídice Pereira (PS) 

 Rita Borges Madeira (PS) 

 Telma Guerreiro (PS) 

 Clara Marques Mendes (PSD) 

 Paula Santos (PCP) 

 Ana Rita Bessa (CDS-PP) 

 Cláudia Santos (PS) 

 Constança Urbano De Sousa (PS) 

 Francisco Pereira Oliveira (PS) 

 Emília Cerqueira (PSD) 

 Márcia Passos (PSD) 
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Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 

 Maria Begonha (PS) 

 Tiago Barbosa Ribeiro (PS) 

 Ricardo Baptista Leite (PSD) 

 José Moura Soeiro (BE) 

 Alma Rivera (PCP) 

 Mariana Silva (PEV) 

 

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 

 Hortense Martins (PS) 

 Rui Cristina (PSD) 

 Cecília Meireles (CDS-PP) 

 Bebiana Cunha (PAN) 

 

 

 


