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Aos 24 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 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 conjunta, por videoconferência, de especialistas autores de análises 

matemáticas sobre a evolução da pandemia, recorrendo a modelos diferenciados: 

  

- Prof. Carlos Antunes - Professor de Engenharia Geoespacial da FCUL, especialista na 

análise e modelação de fenómenos físicos; 

 - Prof. João Seixas - Professor do Departamento de FiÌ•sica do IST, membro do grupo 

de trabalho oficial do IST para análise da pandemia; 

 - Prof. Jorge Buescu - Professor do Departamento de Matemática da Ciências ULisboa, 

vice-presidente da European Mathematical Society (EMS); 

 - Prof. Henrique Oliveira - Professor do Departamento de Matemática do IST, membro 

do grupo de trabalho oficial do IST para análise da pandemia. 

 

___________________ 

 

Audição conjunta, por videoconferência, de especialistas autores de 

análises matemáticas sobre a evolução da pandemia, recorrendo a 

modelos diferenciados: Prof. Carlos Antunes - Professor de Engenharia 

Geoespacial da FCUL, especialista na análise e modelação de fenómenos 

físicos; Prof. João Seixas, Professor do Departamento de Física do IST, 

membro do grupo de trabalho oficial do IST para análise da pandemia; Prof. 

Jorge Buescu - Professor do Departamento de Matemática da Ciências 
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ULisboa, vice-presidente da European Mathematical Society (EMS);e  Prof. 

Henrique Oliveira - Professor do Departamento de Matemática do IST, 

membro do grupo de trabalho oficial do IST para análise da pandemia. 

 

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

Testa, deu as boas vindas ao Prof. Carlos Antunes, Professor de Engenharia 

Geoespacial da FCUL, especialista na análise e modelação de fenómenos físicos, ao 

Prof. João Seixas, Professor do Departamento de Física do IST, membro do grupo de 

trabalho oficial do IST para análise da pandemia, Prof. Jorge Buescu, Professor do 

Departamento de Matemática da Ciências ULisboa, vice-presidente da European 

Mathematical Society (EMS) e  Prof. Henrique Oliveira, Professor do Departamento de 

Matemática do IST, membro do grupo de trabalho oficial do IST para análise da 

pandemia, tendo os convidados solicitado a alteração dos tempos da grelha de tempos 

aplicável, que foi acedido. 

De seguida, o Senhor Presidente deu a palavra aos convidados, que passaram a fazer 

as suas intervenções iniciais. 

 

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

André Pinotes Batista (PS), Moisés Ferreira (BE), Alma Rivera (PCP), Ana Rita Bessa 

(CDS-PP) e Mariana Silva (PEV), tendo o Prof. Carlos Antunes, Prof. João Seixas, Prof. 

Jorge Buescu e Prof. Henrique Oliveira, respondido, no final, às perguntas colocadas. 

 

 

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

audição. 

 

De seguida, a Senhora Deputada Sandra Pereira (PSD) apresentou um requerimento 

oral, a solicitar que a gravação da audição e respetiva documentação fosse enviada ao 

Governo. O Senhor Presidente, tendo havido consenso de todos os Grupos 

Parlamentares, colocou à discussão o requerimento. A Senhora Deputada Ana Rita 

Bessa (CDS-PP) informou nada ter a opor, mas abria um precedente, referindo que no 
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relatório final dos trabalhos da Comissão toda esta informação estaria disponível. O 

Senhor Deputado André Pinotes (PS) referiu nada ter a opor ao requerimento, mas que 

o mesmo lhe suscitava dúvidas. A Senhora Deputada Alma Rivera (PCP) referiu que 

caso o GP do PSD pretendesse enviar a documentação da audição ao Governo, poderia 

fazê-lo, mas não devia ser a Comissão a ter essa função, destacando que todos os 

trabalhos são públicos, sendo essa a regra. O Senhor Deputado Moisés Ferreira (BE) 

referiu nada ter a opor quanto ao requerimento apresentado, mas considerava que o 

mesmo não traria eficácia adicional aos trabalhos da Comissão. A Senhora Deputada 

Sandra Pereira (PSD) referiu que não pretendia fazer desta Comissão, uma Comissão 

parlamentar de Inquérito, mas realçou que esta Comissão tinha como propósito 

acompanhar as medidas adotadas. 

Concluído o debate, o Senhor Presidente colocou a votação o requerimento 

apresentado pelo GP do PSD, tendo o mesmo sido aprovado, com a abstenção do GP 

do PS, GP do BE, GP do PCP, GP do CDS-PP e do GP do PEV. 

 

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

consultada na página da Comissão na Internet. 

 

 

A reunião foi encerrada às 17:09 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, 

depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 08 março 2021. 

 

 

 

  

https://canal.parlamento.pt/?cid=5162&title=audicao-conjunta-de-especialistas-autores-de-analises-matematicas-sobr
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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) 

 Porfírio Silva (PS) 

 Susana Amador (PS) 

 Tiago Barbosa Ribeiro (PS) 

 Ana Miguel Dos Santos (PSD) 

 Artur Soveral Andrade (PSD) 

 Cláudia André (PSD) 

 Ofélia Ramos (PSD) 

 Ricardo Baptista Leite (PSD) 

 Rui Cristina (PSD) 

 Sandra Pereira (PSD) 

 Moisés Ferreira (BE) 

 Alma Rivera (PCP) 

 Bebiana Cunha (PAN) 

 Mariana Silva (PEV) 

 Ana Passos (PS) 

 João Azevedo Castro (PS) 

 João Paulo Pedrosa (PS) 

 Santinho Pacheco (PS) 

 Telma Guerreiro (PS) 

 António Cunha (PSD) 

 Cláudia Bento (PSD) 

 Fernanda Velez (PSD) 

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

 José Moura Soeiro (BE) 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 

 Carlos Pereira (PS) 

 Lara Martinho (PS) 
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 Nuno Fazenda (PS) 

 Filipa Roseta (PSD) 

 Cecília Meireles (CDS-PP) 
 
 
 


