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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A COVID-19, pandemia que se tem propagado desde o início do corrente ano a todo o Mundo,

regista, em Portugal, até ao presente, acima de 60 mil casos confirmados, tendo já causado

mais de 1800 vítimas mortais.

Tratando-se de um problema de saúde pública para o qual não existiam conhecimentos nem

aptidões, verdade é que o sucesso de qualquer estratégia de combate à pandemia depende da

correção, fiabilidade e suficiência da informação técnica e epidemiológica que em cada

momento é disponibilizada.

Sendo certo que o Governo e a Direção-Geral da Saúde (DGS) têm feito diariamente o ponto de

situação dos números globais nacionais e uma perspetiva dos números por concelhos, não o é

menos que os números divulgados a esse nível não têm observado critérios idênticos a nível

local ou regional.

Assim, por exemplo, o município de Oliveira de Azeméis tem divulgado os dados, sem fazer

referência ao número de óbitos por COVID-19 por desconhecimento dos mesmos.

Ora, a Sra. Diretora Geral – Graça Freitas disse no parlamento que: não há falta de dados em

Portugal.

Assim, tendo-se já registado diversos falecimentos por COVID-19 em Oliveira de Azeméis, os

mesmos não têm sido divulgados, ao contrário do que sucede, por exemplo, noutros concelhos

do distrito e do país, relativamente aos quais se dispõe de dados por freguesia e município, e

com informação sobre o número de óbitos por COVID-19.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os

Deputados abaixo assinados, do Grupo Parlamentar do PSD, vêm, por este meio, requerer à

Ministra da Saúde, através de Vossa Excelência, o seguinte:

Informação do número de óbitos no concelho de Oliveira de Azeméis1.



Palácio de São Bento, 9 de outubro de 2020
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HELGA CORREIA(PSD)
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BRUNO COIMBRA(PSD)

ANDRÉ NEVES(PSD)

CARLA MADUREIRA(PSD)

RUI CRISTINA(PSD)

ANTÓNIO MALÓ DE ABREU(PSD)

SANDRA PEREIRA(PSD)
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____________________________________________________________________________________________________________________________
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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