
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

- Segundo o boletim informativo de 18 de junho da Direção-Geral da Saúde (DGS), nas últimas

24 horas confirmaram-se em Portugal mais 417 novos casos de infeção por COVID-19 sendo

que, destes, 325 (78%) registam-se na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT).

- Também de acordo com dados da DGS, o registo de novos casos de infeção na região de LVT

tem sido, nos últimos dias, o seguinte:

18/06: 325•

17/06: 282•

16/06: 237•

15/06: 301•

14/06: 206•

- Perante esta realidade factual o Governo tem afirmado que:

Não há relação entre o desconfinamento e o aumento do número de novos casos•

O aumento tem que ver com a realização de mais testes de rastreio•

Que o surto está controlado.•

- Face a este cenário, a atuação do Governo tem dado sinais contraditórios:

O desconfinamento foi iniciado na região de LVT com um Rt acima de 1 e, desde então, tem-

se verificado um aumento consistente de novos casos de infeção.

•

Assume-se a possibilidade de desconfinamento em LVT, mas suspende-se novamente a

retoma da atividade assistencial programada não crítica;

•

A atividade assistencial nos hospitais e cuidados de saúde primários é suspensa, mas decide-

se pela reabertura dos centros comerciais;

•

No momento em que esta região é a que terá o surto menos controlado, anuncia-se a

realização da fase final da Liga dos Campeões.

•



- Ora, os dados atuais de infeção na região de LVT levam-nos, no mínimo, a uma preocupação

com a capacidade de controlar o surto de COVID-19 nesta região.

Neste sentido, o Grupo Parlamentar do CDS-PP entende ser da maior urgência um

esclarecimento 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;

Os Deputados do Grupo Parlamentar do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio

requerer à Senhora Ministra da Saúde, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e

fundamentos que antecedem, resposta à seguinte pergunta:

1- Que leitura faz o Governo dos dados objetivos relativos ao aumento consistente do

número de novos casos na região de LVT?

2- Que medidas concretas está, ou irá, o Governo tomar – em termos de saúde pública

e/ou outros domínios – para garantir que o surto de COVID-19 na região de Lisboa e Vale

do Tejo é controlado, não se alastra a outros pontos do país e não impede a recuperação

do país?

Palácio de São Bento, 19 de junho de 2020

Deputado(a)s

TELMO CORREIA(CDS-PP)

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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