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Assunto: Centro de testes Covid-19 em Coimbra

Destinatário: Ministra da Saúde

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Considerando que:
Com o título «Centro de testes Covid-19 continua por abrir portas Coimbra», o Diário de
Coimbra dá nota de que «ainda não tem data marcada a abertura do centro de testes ao Covid19, em Coimbra, prometida há algumas semanas» e «milhares de testes ficaram assim por
fazer».
Refere a notícia em causa que «numa altura em que por todo o país, são diversos os locais para
que o maior número de pessoas se possa submeter aos testes, a região de Coimbra continua à
espera que o prometido centro, uma parceria entre a Administração Regional de Saúde do
Centro (ARSC), a Universidade de Coimbra (UC) (através das Faculdades de Medicina e de
Farmácia) e a Câmara Municipal de Coimbra (CMC), entre em funcionamento».
Ainda de acordo com a publicação, o Presidente da CMC «admite estar preocupado» uma vez
que, assume, os testes «já fizeram falta».
A data de abertura do centro tem sido sucessivamente adiada, sendo que a resposta aos apelos
do autarca tem sido, da parte da UC, que será em breve, e da parte da ARSC não tem, sequer,
sido «dada resposta às várias tentativas de contacto».
O centro de testes Covid-19 montado no Parque Verde, na margem esquerda do Mondego, num
espaço cedido pela CMC, e que está pronto desde 23 de março, terá, alegadamente,
capacidade para realizar cerca de 500 testes por dia.
Nas últimas semanas foram várias as notícias que deram conta, ao longo de todo o país, sobre
a montagem de postos para testes do Covid-19 a nível municipal, montagem essa feita pelas
autarquias em colaboração e/ou a pedido das respetivas Administrações Regionais de Saúde
(ARS).
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No entanto, tendo as autarquias respondido prontamente ao apelo das autoridades de saúde, e
estando obviamente todas elas, algumas com esforço, a colaborar em tudo o que lhes é pedido
a bem da defesa das suas populações, não se compreende agora que seja a administração
central a falhar na finalização de todo este processo.
Tanto mais que tem sido repetido por todos – especialistas e governantes – a imperiosa
necessidade de alargar o número de testes ao maior número possível de portugueses.
Assim sendo, e porque aparentemente é o Estado que não está a conseguir dar resposta ao seu
próprio apelo, entende o CDS-PP que é fundamental obter esclarecimentos por parte da
Senhora Ministra da Saúde.

Assim:
Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais
aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3
fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;
A Deputada do CDS-PP, abaixo-assinada, vem por este meio requerer à Senhora Ministra da
Saúde, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,
respostas às seguintes perguntas:
1- Estando pronto desde dia 23 de março, qual o motivo pelo qual não está ainda a
funcionar o centro de testes Covid-19 em Coimbra?
2- Faltam meios técnicos? Se sim, quais?
3- Faltam meios de proteção individual? Se sim, quais e em que quantidade?
4- Faltam recursos humanos? Se sim, quantos e em que áreas?
5- Não sendo estas as causas para o atraso no início do funcionamento deste posto, qual
é?
6- Há, ou não, capacidade para por o centro a funcionar?
7- Quando abrirá o centro de testes Covid-19 em Coimbra?

Palácio de São Bento, 6 de abril de 2020
Deputado(a)s
ANA RITA BESSA(CDS-PP)
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