ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Expeça - se
REQUERIMENTO

X

PERGUNTA

Número

/

(

.ª)

Número 1331 / XIV (

1 .ª)

Publique - se
2020-03-20
O Secretário da Mesa
Ana
Mesquita
(Assinatura
Qualificada)

Digitally signed by
Ana Mesquita
(Assinatura
Qualificada)
Date: 2020.03.20
17:09:34 +00:00
Reason:
Location:

Assunto: Comunidade de trabalhadores agrícolas nepaleses em quarentena

Destinatário: Ministra da Saúde

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Palácio de São Bento, 20 de março de 2020
Assunto: Comunidade de trabalhadores agrícolas nepaleses em quarentena
Face às notícias de um surto de Covid-19 entre uma comunidade de trabalhadores agrícolas, ao
Norte de Faro, no Algarve, estando 74 em quarentena, na sua maior parte de origem nepalesa,
no pavilhão da EB 2,3 de Santo António, em Faro, sendo que 6 estão infetados, venho por este
meio colocar as seguintes questões ao Governo de Portugal, via Ministras da Saúde e da
Agricultura:
Aos trabalhadores agrícolas retidos agora em quarentena estão previstos apoios financeiros por
perda de remuneração? Quanto auferirão? Terão direito a baixa médica?
Que medidas preventivas estão a ser tomadas junto de outras estruturas agrícolas da mesma
natureza, de carácter intensivo e superintensivo, nomeadamente no perímetro de Rega do Mira
(Concelhos de Odemira e Aljezur), que têm atraído milhares de imigrantes (muitos deles ainda
em processo de regularização), e cujas condições de habitabilidade são precárias senão mesmo
indignas (tantas vezes em contentores), e que, por isso mesmo, não asseguram os necessários
requisitos para cumprir com as recomendações exigidas pelo “Estado de Emergência” em vigor?
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