
 
Exm.º Senhora  
Presidente da Comissão de Saúde 
Deputada Maria Antónia Almeida Santos 
 
Exm.º 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 

 

 

O Plano de Vacinação contra a Covid-19 entrou, esta semana, na 2ª fase de vacinação e os 

critérios de prioridade terão sofrido atualizações, de acordo com o que tem vindo a ser 

comunicado na imprensa. 

Contudo, não consta de nenhuma norma da DGS qualquer referência a novos critérios, novas 

prioridades ou sequer alteração de patologias consideradas prioritárias. 

Também não é do conhecimento público nenhuma versão atualizada do plano de vacinação 

contra a Covd 19 onde os critérios em vigor estejam identificados, nem tampouco a informação 

dada pela Direção geral de Saúde de que a vacina da AstraZeneca teria um limite inferior de idade 

para ser ministrada.  

Apesar da ausência de informação formal, algumas dos critérios parecem já ter sofrido 

alterações. O que poderá não acontecer de forma homogénea se a comunicação não for clara e 

transparente entre os vários agentes envolvidos.  

 

Nesta conformidade, e tendo em vista obter os devidos esclarecimentos sobre as razões que 

serviram de base para a as alterações de critérios de vacinação, em virtude de doença grave ou 

de risco, ou de limitações impostas pela eventualidade de reação de adversa a uma das vacinas 

contra a Covid-19, vem o Grupo Parlamentar do PSD requerer, ao abrigo das disposições 

regimentais aplicáveis, que a Comissão de Saúde e 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, deliberem ouvir, de forma conjunta, e com a 

urgência possível, a Comissão Técnica de Vacinação contra a COVID-19. 
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