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A 16 de dezembro de 2020, ou seja, há quase dois meses, o Grupo Parlamentar do Partido 

Social Democrata apresentou um Requerimento solicitando que as Comissões de Saúde e de 

acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença COVID-19, 

ouvissem, mensalmente, o coordenador da task-force criada pelo Despacho n.º 11737/2020, de 

26 de novembro. 

 

O referido requerimento, embora aprovado por unanimidade na reunião da Comissão de Saúde 

de 21 de dezembro de 2020, como não fixava uma data certa para as referidas audições, 

redundou, na prática, na não audição do coordenador da task-force no mês de janeiro, apesar 

das insistências do PSD para que tal ocorresse. Essa audição foi, entretanto, agendada apenas 

para o próximo dia 9 de fevereiro. 

 

O PSD considera que esta não audição do coordenador da task force, numa base mensal, para 

além de prejudicar o regular acompanhamento parlamentar da execução da vacinação contra a 

COVID-19, reveste particular gravidade num contexto em que o processo de vacinação contra a 

COVID-19 está a enfrentar evidentes e reconhecidas dificuldades. 

  



 
Nesta conformidade, e tendo em vista garantir a efetividade da deliberação da Comissão de 

Saúde, de 21 de dezembro de 2020, no sentido de ouvir, “com uma periodicidade mensal”, o 

coordenador da task-force criada pelo Despacho n.º 11737/2020, de 26 de novembro, os 

Deputados do Grupo Parlamentar do PSD propõem que as referidas audições, a realizar 

conjuntamente com 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, 

tenham lugar todas as segundas quartas-feiras de cada mês. 
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