
 

 

Exmo. Senhor 

Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social 

Deputado Pedro Roque 

 

 

A situação pandémica provocada pela Covid-19 nos lares é particularmente preocupante. 

 

Com efeito, todos os dias o País toma conhecimento de novos surtos e, em alguns casos, do 

abandono a que foram votados muitos idosos, não raro com consequências trágicas em 

termos de perda de vidas humanas. 

 

A incapacidade que o Governo tem revelado em prevenir e combater a recorrente ocorrência 

de surtos em lares é gravíssima e ficou patente, uma vez mais, numa recente entrevista 

prestada pela Ministra do Trabalho e Segurança Social ao semanário Expresso.  

 

De referir, a esse respeito, que, para o Partido Social Democrata, a desresponsabilização e a 

desvalorização das gravíssimas ocorrências que culminaram na morte de 18 pessoas num lar 

de Reguengos de Monsaraz é politicamente incompreensível e humanamente inaceitável. 

 

É, pois, essencial e urgente esclarecer cabalmente a atuação dos Ministérios do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social e da Saúde, nas respetivas áreas de atuação, relativamente 

aos lares de idosos, bem como dar a conhecer as medidas e ações para este sector, quer a 

nível de recursos humanos, especialmente em termos de pessoal clínico, quer de 

financiamento e regras de conduta, neste último caso particularmente em termos de planos 
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de contingência, com vista a minimizar ou evitar o aparecimento de novos surtos de Covid-19 

nas referidas instituições. 

 

 

Nestes termos e nos mais de direito, os Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Social 

Democrata requerem a V.ª Ex.ª que a Comissão de Trabalho e Segurança Social delibere 

realizar, com carácter de urgência, as audições das Senhoras Ministras do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social e da Saúde, para, em cumprimento do dever de fiscalização 

da Assembleia da República, ser apurada a actuação dos respetivos Ministérios no que 

respeita aos estabelecimentos destinados aos cidadãos mais idosos. 

 

 

Assembleia da República, 17 de Agosto de 2020 

 

 

Os Deputados 


