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Aos 08 dias do mês de outubro de 2020, pelas 18:00 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: 

     

 

 1.   Metodologia dos trabalhos da Comissão; 

 

 2.   Regulamento; 

 

 3.   Plano de Atividades; 

 

 4.   Outros assuntos. 

 

 

___________________ 

     

 

 1.   Metodologia dos trabalhos da Comissão; 

 

Entrando no Ponto 1 da Ordem do Dia, o Senhor Presidente Deputado Luís 

Moreira Testa, deu início à reunião, tendo informado que foram distribuídos os 

Requerimentos apresentados à Mesa, pelos Grupos Parlamentares, das 

entidades que pretendiam ouvir e documentos que pretendiam solicitar, sendo 

por isso conhecimento de todos o seu conteúdo. Nessa medida, propôs que 

todos os requerimentos apresentados sejam aceites, considerando o prazo de 

duração da Comissão. Após pedir a palavra, o Senhor Deputado Ricardo 

Batista Leite (PSD), no uso da mesma, concordou com a proposta do Senhor 

Presidente, tendo colocado uma questão quanto ao tempo para execução dos 

trabalhos, mencionando que com a discussão do Orçamento de Estado, 

propondo a suspensão dos trabalhos da Comissão até dia 2 de dezembro de 
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2020, sugerindo que os serviços utilizassem este período de suspensão para 

obterem os documentos solicitados pelos Deputados nos seus Requerimentos. 

Pediu a palavra o Senhor Deputado André Pinotes Batista (PS) que, no uso da 

mesma, disse concordar com a proposta do PSD quanto aos documentos 

serem solicitados pelos serviços durante a suspensão, questionando se o PSD 

iria propor nesta reunião a prorrogação do prazo de duração desta Comissão. 

Em resposta, o Senhor Deputado Ricardo Batista Leite (PSD) esclareceu que a 

sua proposta era a suspensão da execução dos trabalhos, e não a prorrogação 

do prazo da Comissão, argumentando que esta proposta teve em conta a 

necessidade de se obter a documentação requerida pelos Deputados bem 

como para evitar interromper-se as audições para a discussão do Orçamento. 

O Senhor Deputado André Pinotes Batista (PS) concordou com a proposta do 

PSD, tendo proposto que o pedido de prorrogação da duração da Comissão 

seja efetuado mais próximo da data do termo do prazo inicial concedido. De 

seguida a Senhora Deputada Cecília Meireles (CDS-PP) pediu a palavra e no 

uso da mesma expressou a concordância com a proposta da Mesa em aceitar 

os Requerimentos apresentados pelos Deputados. Quanto ao pedido de 

suspensão, considera estranho que essa proposta seja adotada já nesta 

reunião, propõe que sejam obtidos os documentos requeridos para que no dia 

2 de dezembro 2020 fosse possível iniciar as audições das entidades indicadas 

pelos Deputados. O Senhor Deputado André Pinotes Batista (PS), após ter 

pedido a palavra e, no uso da mesma, concordou com a proposta do PSD em 

suspender os trabalhos da Comissão até dia 2 de dezembro 2020, bem como a 

obtenção da documentação requerida pelos Deputados durante o período de 

suspensão. De seguida, tomou a palavra o Senhor Deputado Moisés Ferreira 

(BE) tendo concordado com a aceitação dos Requerimentos apresentados 

pelos Deputados, com a suspensão dos trabalhos da Comissão bem como 

com a obtenção da documentação requerida pelos Deputados, pelos serviços, 

durante o período de suspensão para fosse possível iniciar-se as audições a 

dia 2 de dezembro 2020. Propôs ainda que se tratasse da metodologia das 

audições. De seguida, foi dada a palavra às Senhoras Deputadas Alma Rivera 

(PCP) e Mariana Silva (PEV) que no uso da mesma, disseram concordar com 
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as propostas apresentadas. Considerando as posições adotadas pelos 

Deputados, o Senhor Presidente considerou tacitamente aceites todos os 

Requerimentos apresentados pelos Deputados, tendo solicitado aos serviços 

da distribuição da listagem das entidades a serem ouvidas, agregadas por 

grupos temáticos. Propôs que fosse agendada uma reunião de Mesa e 

Coordenadores para o dia 14 de outubro, 4ª feira, após plenário, para se 

acordar a metodologia das audições, nomeadamente, a ordem destas e 

preparar o plano de atividade. Alertou o Senhor Presidente que o pedido de 

suspensão dos trabalhos teria de ser aprovado pela Comissão e pelo Plenário 

da AR. O Senhor Deputado Ricardo Batista Leite (PSD), considerando esta 

formalidade, sugeriu que, caso haja acordo na reunião de Mesa e 

Coordenadores, fosse agenda uma reunião de Comissão para a 6ª feira, dia 15 

de outubro, antes do Plenário, para aprovação da suspensão, tendo o Senhor 

Presidente informado que tal possibilidade seria averiguada na reunião de 

Mesa e Coordenadores. 

 

 2.   Regulamento; 

 

Entrando no Ponto 2 da Ordem do Dia, o Senhor Presidente, no uso da 

palavra, informou os Deputados que tinham sido apresentadas propostas de 

alteração ao Regulamento distribuído pela Mesa. Pediu a Palavra o Senhor 

Deputado André Pinotes Batista (PS), que no uso da mesma, apresentou a 

proposta de alteração do PS, informando que estas alterações eram para 

aclarar o texto da proposta da Mesa, tendo focado a alteração proposta no 

Ponto 4 do PS, referente às grelhas de tempo. O Senho Presidente tomou a 

palavra para alertar que o previsto no n.º 1 do artigo 12.º do Regulamento 

proposta pela Mesa era referente ao tempo que os Deputados teriam nas suas 

intervenções nas reuniões ordinárias da Comissão, sugerindo que se devia 

manter a redação iniciar e acrescentar apenas no final do n.º 1 “salvo o 

previsto na Grelha de tempos, anexa ao presente regulamento.” De seguida 

tomou a palavra o Senhor Deputado Ricardo Batista Leite (PSD), informando 

que concordava com as propostas de alteração do PS exceto as referentes às 
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grelhas de tempo. O Senhor Deputado Moisés Ferreira (BE), no uso da 

palavra, informou não concordar com o Ponto 3 da proposta de alteração do 

PS, na qual alteraria a redação do n.º 2 do artigo 9.º, preferindo manter a 

redação original. O Senhor Deputado André Pinotes Batista (PS) tomou a 

palavra tendo retirado a sua proposta de alteração do n.º 2 do artigo 9.º. De 

seguida o Senhor Deputado Moisés Ferreira (BE), no uso da palavra, 

mencionou que a única proposta do BE era a alteração de redação da al. b) do 

n.º 3 do artigo 3.º tendo como propósito a de não especificar quais entidades a 

serem ouvidas. Nesse seguimento, tomou a palavra a Senhora Deputada 

Cecília Meireles (CDS-PP), argumentando que o disposto na al. b) do n.º 3 do 

artigo 3.º é o que está previsto na Resolução da Assembleia da República que 

constitui a Comissão pelo que não deve ser alterado. O Senhor Deputado 

Moisés Ferreira (BE), no sentido de facilitar com os trabalhos, retirou a sua 

proposta de alteração do Regulamento.  

 

Submetida à votação, foi aprovada por unanimidade, a proposta de alteração 

do PS ao Regulamento, salvo a Grelha de tempos, estando presentes todos os 

Grupos Parlamentares. 

 

 3.   Plano de Atividades; 

 

Entrando no Ponto 3 da Ordem do Dia, o Senhor Presidente, no uso da 

palavra, informou que existia uma proposta do PSD para a Grelha de tempos, 

em alternativa à Grelha proposta pela Mesa. De seguida tomou a palavra o 

Senhor Deputado Ricardo Batista Leite (PSD), justificando que a proposta de 

grelha de tempos do PSD teve em consideração a representatividade dos 

Partidos nas audições, evidenciando que a grelha proposta é do conhecimento 

de todos os Deputados. O Senhor Deputado André Pinotes Batista (PS) tomou 

a palavra tendo alertado o tempo que pode durar uma audição, considerando 

que na proposta de grelha do PSD o tempo previsto é demasiadamente 

extenso, propondo que fosse aprovada a Grelha de tempos proposta pela 

Mesa. De seguida, tomaram a palavra a Senhora Deputada Cecília Meireles 



   
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 3/XIV/ 2.ª SL 

 

(CDS-PP), a Senhora Deputado Bebiana Cunha (PAN), a Senhora Deputada 

Alma Rivera (PCP) e o Senhor Deputado Moisés Ferreira (BE), todos 

concordando com a Grelha de tempos proposta pela Mesa. O Senhor 

Deputado Ricardo Batista Leite (PSD) tomou a palavra dizendo que o PSD 

entendia que deveria haver representatividade dos Partidos na Grelha de 

tempos, mas, face à maioria das posições assumidas pelos Deputados, retira a 

sua proposta de Grelha de tempos. Ainda no uso da palavra, questionou se 

cada Partido poderá gerir o tempo que lhe pertence. Em resposta a tal questão, 

tomou a palavra o Senhor Deputado André Pinotes Batista (PS) para informar 

que concordava que a gestão do tempo fosse feita por cada Partido nos termos 

que entender, mas não concordava que a gestão do tempo fosse feita em 

modo de pergunta e resposta. O Senhor Presidente tomou a palavra para 

aclarar os tópicos que estavam a ser debatidos, tendo proposto que a Grelha 

de Tempos apresentada pela Mesa fosse aprovada, considerando a posição 

dos Deputados. 

Submetida à votação, foi aprovada por unanimidade, a Grelha de tempos 

apresentada pela Mesa, estando presentes todos os Grupos Parlamentes. 

No seguimento do uso da palavra, o Senhor Presidente pediu que os 

Deputados se pronunciassem quanto à forma de gestão do tempo disponível 

para cada Partido. A Senhora Deputada Cecília Meireles (CDS-PP), tomou a 

palavra informando que concordava com a dinâmica de pergunta e resposta. 

De seguida, o Senhor Deputado Moisés Ferreira (BE), informou nada ter a opor 

a nenhum dos métodos apresentados. Não se tendo alcançado um consenso, 

o Senhor Presidente sugeriu suspender o debate sobre a forma de uso do 

tempo e levar a discussão para a reunião de Mesa e Coordenadores já 

agendada. 

 

 

 4.   Outros assuntos. 

 

Não houve outros assuntos a serem debatidos. 
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A reunião foi encerrada às 19:18 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, 

depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 08 de outubro de 2020. 
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Folha de Presenças 
 
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Alma Rivera 
 Ana Miguel dos Santos 
 André Pinotes Batista 
 Artur Soveral Andrade 
 Bebiana Cunha 
 Cecília Meireles 
 Cláudia André 
 Filipa Roseta 
 Hortense Martins 
 Lara Martinho 
 Luís Moreira Testa 
 Maria Begonha 
 Mariana Silva 
 Moisés Ferreira 
 Nuno Fazenda 
 Ofélia Ramos 
 Porfírio Silva 
 Ricardo Baptista Leite 
 Rui Cristina 
 Tiago Barbosa Ribeiro 
 Ana Rita Bessa 
 António Cunha 
 Carlos Eduardo Reis 
 Cláudia Bento 
 Fernanda Velez 
 Hugo Costa 
 João Paulo Pedrosa 
 Santinho Pacheco 
 Sara Madruga da Costa 
 Telma Guerreiro 
 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Carlos Pereira 
 José Moura Soeiro 
 Sandra Pereira 
 Susana Amador 
 
 
 
 


