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 Grupo Parlamentar 

 

 

Exmo. Senhor Presidente 

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 Testa 

 

 

Exma. Senhora Presidente 

da Comissão Parlamentar de Saúde 

Deputada Maria Antónia Almeida Santos 

 

 

S. Bento, 26 de março de 2021 

 

Assunto: Audição conjunta entre Comissão Eventual para o Acompanhamento da 

Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia da Doença COVID-19 e a Comissão de 

Saúde dos promotores da petição pelo acesso generalizado aos testes rápidos de 

antigénio. 

 

O país está, atualmente, em trajetória descendente no que aos números diários da 

pandemia diz respeito e a incidência da covid-19 em Portugal continua a diminuir, 

estando neste momento o país com cerca de 60 casos por 100 mil habitantes a 14 dias.  
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O plano de desconfinamento apresentado pelo Governo prevê várias datas, tendo tido 

início no dia 15 de março a primeira fase. Estando o país a aproximar-se de outro passo 

decisivo no desconfinamento, a 5 e a 19 de abril, com a abertura de vários setores de 

atividade e, principalmente, dos estabelecimentos de ensino básico, secundário e 

superior, é necessário delinear um processo eficaz na testagem e isolamento de possíveis 

casos de infeção. 

É do consenso geral que a testagem é essencial para se manter a pandemia sob controlo e 

evitar novas vagas. É essa também a opinião do Bloco de Esquerda, pelo que temos 

defendido uma alteração à estratégia de testagem, alteração essa que tem não tem 

acontecido, não obstante os inúmeros anúncios nas últimas semanas. 

Recentemente, a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP), conjuntamente 

com várias associações de cidadãos com doença e profissionais de saúde (como a Liga 

Portuguesa contra o Cancro, o GAT, a RESPIRA, a Liga Portuguesa contra as Doenças 

Reumáticas, a APN, a ADEXO, a PSO Portugal, entre outros) lançou uma petição pelo 

acesso generalizado aos testes rápidos de antigénio para a população portuguesa, 

criticando a ausência de uma estratégia de testagem em massa e propondo caminhos para 

lá chegar. 

 

Assim, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda requer, em audição conjunta entre 

Comissão Eventual para o Acompanhamento da Aplicação das Medidas de Resposta à 

Pandemia da Doença COVID-19 e a Comissão de Saúde, dos promotores da petição pelo 

acesso generalizado aos testes rápidos de antigénio. 

 

 

O Deputado do Bloco de Esquerda, 

Moisés Ferreira 


