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Aos 17 dias do mês de fevereiro de 2021, pelas 14:30 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(o) Sala 4 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] 

  

  

14:30 

Audição, videoconferência, do Dr. Rui Portugal, Ex. Coordenador do Gabinete de Crise 

para a Covid-19. 

   

15:45 

1 - Apreciação de atas. 

 2 - Discussão e votação dos seguintes requerimentos: 

 -Requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para inclusão da União das 

Mutualidades Portuguesas e da Confederação Cooperativa Portuguesa na lista de 

entidades a ouvir. 

 -Requerimento do Grupo Parlamentar do PS para audição aos cinco coordenadores 

regionais no combate à pandemia da covid-19. 

 3 - Outros assuntos. 

 

___________________ 

 

14:30 Audição, videoconferência, do Dr. Rui Portugal, Ex. Coordenador do 

Gabinete de Crise para a Covid-19. 

 

Iniciada a audição, o Senhor Presidente da Comissão, Senhor Deputado Luís Moreira 

Testa, deu as boas vindas ao Dr. Rui Portugal, Ex. Coordenador do Gabinete de Crise 

para a Covid-19, tendo, de seguida, passado a palavra ao convidado que passou a fazer 

a sua intervenção inicial. 
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Na primeira ronda de perguntas intervieram os Senhores Deputados Ana Rita Bessa 

(CDS-PP), Cláudia Bento (PSD), Alexandra Moura Tavares (PS), Moisés Ferreira (BE) 

e Alma Rivera (PCP), tendo o Sr. Dr. Rui Portugal respondido, no final, às perguntas 

colocadas. 

 

Na segunda ronda de perguntas foram solicitados esclarecimentos adicionais pelos 

Senhores Deputados Cláudia Bento (PSD) e Alexandra Tavares Moura (PS) tendo o Sr. 

Dr. Rui Portugal, respondido, no final, às perguntas colocadas. 

 

Finda a segunda ronda de questões, o Senhor Presidente da Comissão deu por 

encerrada a audição. 

 

A audição foi objeto de gravação, a qual faz parte integrante da presente ata e pode ser 

consultada na página da Comissão na Internet. 

 

 

 

15:45 

 

1. Apreciação e votação de atas. 

 

Entrando no Ponto 1 da Ordem do Dia, o Senhor Presidente da Comissão colocou, à 

votação em bloco, das atas nºs 21 a 26, tendo as mesmas sido aprovadas por 

unanimidade, registando-se a ausência dos GP do CDS-PP, PAN e PEV. 

 

 

2. Discussão e votação dos seguintes requerimentos: Requerimento do 

Grupo Parlamentar do PSD para inclusão da União das Mutualidades 

Portuguesas e da Confederação Cooperativa Portuguesa na lista de 

entidades a ouvir; Requerimento do Grupo Parlamentar do PS para 

https://canal.parlamento.pt/?cid=5136&title=audicao-do-antigo-coordenador-do-gabinete-de-crise-do-covid-19
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audição aos cinco coordenadores regionais no combate à pandemia 

da covid-19. 

 

 

Entrando no Ponto 2 da Ordem do Dia, o Sr. Presidente da Comissão deu a palava ao 

Senhor Deputado Ricardo Batista Leite (PSD) que apresentou o requerimento do Grupo 

Parlamentar do PSD para inclusão da União das Mutualidades Portuguesas e da 

Confederação Cooperativa Portuguesa na lista de entidades a ouvir, tendo a Senhora 

Deputada Alexandra Tavares Moura (PS) referido que o GP nada tinha opor, desde que 

estivesse no escopo da competência da Comissão. 

O Senhor Presidente colocou à votação o requerimento, tendo a mesma sido aprovado 

por unanimidade, registando-se a ausência dos GP do CDS-PP, PAN e PEV. 

 

De seguida, o Senhor Presidente deu a palavra à Senhora Deputada Alexandra Tavares 

Moura (PS) que apresentou Requerimento do Grupo Parlamentar do PS para audição 

aos cinco coordenadores regionais no combate à pandemia da covid-19, tendo o Senhor 

Deputado Ricardo Batista Leite (PSD) referido nada ter a opor. 

O Senhor Presidente colocou à votação o requerimento, tendo a mesma sido aprovado 

por unanimidade, registando-se a ausência dos GP do CDS-PP, PAN e PEV. 

 

No seguimento da aprovação do requerimento do GP do PS, o Senhor Presidente da 

Comissão questionou se os cinco coordenadores regionais seriam ouvidos nessa 

qualidade ou na qualidade de Secretários de Estado, tendo proposto a sua audição em 

duas audições, uma com 3 coordenadores e outra com 2 coordenadores. O Senhor 

Deputado André Pinotes Batista (PS) referiu que deveria ser no formato mais ágil 

estando aberto às propostas apresentadas. O Senhor Deputado Ricardo Batista Leite 

(PSD) referiu que as entidades deveriam ser ouvidas na sua qualidade de 

coordenadores, pelo que não seria necessário aplicar a grelha de tempos para membros 

do Governo e concordou que fossem ouvidos em conjunto, tendo o Senhor Deputado 

André Pinotes Batista (PS) concordado com a sugestão. 

O Senhor Presidente da Comissão propôs que fossem ouvidos os cinco coordenadores 

em conjunto, divididos por duas audições, devendo ser incluído o Secretário de Estado, 
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João Rebelo, Coordenador regional da Zona Centro do combate ao COVID, requerido 

pelo GP do CDS-PP. O Senhor Deputado André Pinotes Batista (PS) concordou com a 

solução apresentada pelo Senhor Presidente, tendo o Senhor Deputado Ricardo Batista 

Leite (PSD) referido igualmente nada ter a opor. 

 

3. Outros Assuntos. 

 

Entrando no Ponto 3 da Ordem do Dia, o Senhor Presidente informou que na próxima 

semana estava agendada a audição dos especialistas matemáticos tendo suscitado 

uma questão referente à grelha de tempos a aplicar (audição conjunta), considerando o 

número de convidados a ouvir. O Senhor Deputado Ricardo Batista Leite (PSD) propôs 

que fosse retirada a segunda ronda de intervenções. O Senhor Deputado André Pinotes 

Batista (PS) referiu nada ter a opor em retirar a segunda ronda de intervenções, 

realçando que o importante seria que os convidados fossem ouvidos em conjunto. 

Tendo havido consenso, o Senhor Presidente informou que seria retirada a segunda 

ronda da grelha de tempos. 

De seguida, o Senhor Presidente informou que a Comissão de Saúde tinha agendada 

a audição do Coordenador da Task Force da Vacinação para o dia 24/02/2021, tendo 

havido consenso para aceitar a data proposta para a audição conjunta, informando 

ainda que seria adiada a audição do Coordenador da Comissão Técnica de Vacinação 

para a semana seguinte. O Senhor Deputado Ricardo Batista Leite (PSD) propôs que a 

audição do Coordenador da Task Force da Vacinação ocorresse de uma forma mensal 

e regular. O Senhor Deputado André Pinotes Batista (PS) referiu que a audição mensal 

não seria obrigatória, mas tendencial. O Senhor Deputado Ricardo Batista Leite (PSD) 

informou que a Senhora Presidente da Comissão de Saúde iria pedir ao Coordenador 

da Task Force a sua disponibilidade mensal para se agendar as audições, tendo o 

Senhor Presidente informando que iria articular com a Senhora Presidente da Comissão 

de Saúde estas audições. 
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A reunião foi encerrada às 16:10 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, 

depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 26 fevereiro 2021. 
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Folha de Presenças 

 

Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 

 

 André Pinotes Batista (PS) 

 Carlos Pereira (PS) 

 Hortense Martins (PS) 

 Lara Martinho (PS) 

 Luís Moreira Testa (PS) 

 Maria Begonha (PS) 

 Joana Lima (PS) 

 João Paulo Pedrosa (PS) 

 Ana Passos (PS) 

 Alexandra Tavares De Moura (PS) 

 Ana Miguel Dos Santos (PSD) 

 Artur Soveral Andrade (PSD) 

 Cláudia André (PSD) 

 Filipa Roseta (PSD) 

 Ofélia Ramos (PSD) 

 Ricardo Baptista Leite (PSD) 

 Rui Cristina (PSD) 

 Sandra Pereira (PSD) 

 Moisés Ferreira (BE) 

 Alma Rivera (PCP) 

 Cecília Meireles (CDS-PP) 

 Bebiana Cunha (PAN) 

 Santinho Pacheco (PS) 

 Telma Guerreiro (PS) 

 Carlos Eduardo Reis (PSD) 

 Cláudia Bento (PSD) 

 Fernanda Velez (PSD) 

 Ana Rita Bessa (CDS-PP) 
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Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 

 

 --- 

 

 

 

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 

 

 José Moura Soeiro (BE) 

 Mariana Silva (PEV) 

 

 

 


