
 

 

 

Exmo. Senhor Presidente Da 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 

Deputado Luís Moreira Testa 

 

Palácio de São Bento, 7 de Outubro de 2020 

 

Assunto: Audições a realizar e documentos a solicitar no âmbito da 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 

 

Através da Resolução da Assembleia da República n.º 56/2020, de 30 de julho de 2020, 

foi criada 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. 

 

Ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis e dando seguimento ao acordado em 

reunião de coordenação, os Deputados do Grupo Parlamentar do PSD abaixo assinados 

vêm propor a V. Exa. a audição das seguintes personalidades e entidades: 

 

Membros do governo 

• Ministra da Saúde 

• Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

• Ministra da Modernização do Estado 

• Ministra da Coesão Territorial  



• Ministro da Agricultura  

• Ministro das Finanças 

• Ministro da Educação  

• Ministra da Cultura 

 

Outras entidades: 

• Chefe do Estado-Maior do Exército 

• Diretora Geral de Saúde, Dra. Graça Freitas 

• Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social, Dr. Rui Folhais 

• Presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, Padre 

Lino Maia 

• Presidente do Secretariado Nacional da União das Misericórdias Portuguesas, Dr. 

Manuel Lemos 

• Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas 

• Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos 

• IAPMEI 

• UTAO 

• Liga dos Bombeiros Portugueses 

• APAV  

• CIG (Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género) 

• Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das 

Crianças e Jovens, Dra. Maria Rosário Farmhouse 

• ANMP  

• Anafre 

• António Silva Graça, Infeciologista 

• Departamento de Epidemiologia (DEP) do Instituto Nacional de Saúde Dr. 

Ricardo Jorge 

• Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães 

• Bastonária da Ordem dos enfermeiros, Dra. Ana Rita Cavaco 

• Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Dra. Ana Paula Martins 

• Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública  



• Associação Portuguesa de Hospitalização Privada 

• Apifarma  

• Infarmed 

• Conselho de Finanças Públicas  

• CIP 

• CCP 

• CTP 

• CAP  

• CGTP 

• UGT  

• Presidente do Conselho Económico e Social (CES) 

• APA – Agência Portuguesa do Ambiente 

• Ex-Presidente do Tribunal de Contas 

• Atual Presidente do Tribunal de Contas 

• Diretor-Geral da DGAEP (Direção Geral da Administração e do Emprego 

Público)  

• Conselho Diretivo da AMA (Agência para a Modernização Administrativa, I.P.) 

 

O Grupo Parlamentar do PSD reserva-se no direito de propor a realização de outras 

audições parlamentares, caso tal se revele conveniente no decurso das audições 

propostas. 

 

Também no seguimento do que ficou acordado em reunião de coordenação, os 

Deputados do Grupo Parlamentar do PSD abaixo assinados vêm propor a V. Exa. a 

solicitação da seguinte informação / documentação: 

 

• Listagem das Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) ilegais/clandestinas com 

processo a decorrer no Departamento de Fiscalização do Instituto da Segurança 

Social;  

• Da listagem das ERPI com processo a decorrer no Departamento de Fiscalização 

do Instituto da Segurança Social, quais as ERPI que foram notificadas de ordem 



de encerramento; e quais não cumpriram a ordem de encerramento, e ainda, 

quais as que se encontram em funcionamento; 

• Listagem do levantamento das ERPI clandestinas e a funcionar ilegalmente; Caso 

não exista tal levantamento, qual o ponto de situação do mesmo; que 

procedimentos foram espoletados para o efeito; qual o prazo previsto para a sua 

conclusão? 

• Número de ações de fiscalização levadas a efeito pela Fiscalização do ISS, em 

ERPI, no decurso de 2020, e no período homólogo de 2019; Número de visitas 

de acompanhamento levadas a efeito em ERPI no decurso de 2020, e no período 

homólogo de 2019; 

• Número de entidades empregadores que recorreram à Medida Extraordinária de 

Apoio à Manutenção dos Contratos de Trabalho (layoff simplificado), e número 

de trabalhadores abrangidos; 

• Número de entidades empregadores que solicitaram a adesão ao layoff 

simplificado, mas cujo pedido não foi deferido pela Segurança Social; 

• Número de entidades empregadores que recorreram ao Apoio Extraordinário à 

Retoma Progressiva de Atividade, e número de trabalhadores abrangidos; 

• Número de entidades empregadores que recorreram ao Incentivo Extraordinário 

à Normalização da Atividade Empresarial; 

• Número de desempregados que beneficiaram do subsídio de desemprego e do 

subsídio por cessação de atividade com redução dos prazos de garantia. 

• Dados de novos casos diários, infetados ativos, recuperados e mortos por 

categoria etária; 

• Relatório do Governo sobre a aplicação da declaração do estado de emergência; 

• Relatório do Governo sobre o Estado de Calamidade; 

• Relatórios sobre os Apoios do Exército a Entidades Civis (COVID-19); 

• Listagem de contratos celebrados (preço contratual, adjudicante e adjudicatário) 

no âmbito do Covid-19, pelo Estado (administração Central e local, entidades de 

saúde). 



• Listagem de apoios sociais designados para os serviços de água, eletricidade, gás 

e telecomunicações (número de pedidos feitos e de respondidos; impacto 

financeiro das medidas) 

• Número de utilizadores e de alertas emitidos pela APP STAYAWAY COVID 

• Evolução do número de chamadas, chamadas atendidas, chamadas não 

atendidas, chamadas COVID e chamadas não-COVID da linha SNS 24 desde 

março até à data presente. 

• Evolução dos internamentos hospitalares e de internamentos em UCI por 

hospital desde março à data de hoje. 

• Evolução do número de mortes por COVID-19 por concelho. 

• Evolução do número de testes realizado, assim como o rácio de testes 

positivo/negativo, desde fevereiro à data de hoje. 

• Evolução do número de camas de cuidados intensivos, por hospital, desde março 

até à data de hoje. 

• Evolução do número de médicos e enfermeiros, por hospital, desde março até à 

data de hoje. 

• Evolução dos protocolos de tratamento dos doentes COVID-19, por hospital, 

desde março até à data de hoje. 

• Listagem de todos os bens e serviços adquiridos pelos hospitais, ULS, ACES e ARS 

ou outras estruturas sob tutela do Ministério da Saúde sem que tenha sido 

assinado um contrato formal (nota: temos informações de várias fontes de bens 

e serviços terem sido entregues pelos fornecedores apenas mediante um pedido 

por telefone ou email. 

 

O Grupo Parlamentar do PSD reserva-se no direito de solicitar mais documentação / 

informação, caso tal se revele conveniente no decurso dos trabalhos da comissão. 

 

Os Deputados, 

Ricardo Batista Leite 

Rui Cristina 

Ana Miguel dos Santos 



Artur Soveral Andrade 

Cláudia André 

Filipa Roseta 

Ofélia Ramos 

Sandra Pereira 

 

 

 


