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Requerimento 

 

No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou a 

insurgência de uma pandemia de COVID-19 provocada pelo novo coronavírus 

(SARS-Cov-2), vivendo-se uma situação que exige e continuará a exigir medidas 

extraordinárias e urgentes. A RPPCP até ao momento esteve de acordo com as 

opções tomadas pela Direção Regional de Saúde em relação aos despistes feitos. 

Como já referimos, temos vindo a acompanhar a evolução da situação e as medidas 

de prevenção, controlo e combate à Covid-19. 

Como foi divulgado no dia 26 de Maio o Presidente do Governo anunciou que 

estava em análise a instalação de um laboratório de análises de despiste da COVID-

19 na ilha do Faial, em colaboração com a Universidade dos Açores, uma decisão 

que apenas estava dependente de questões técnicas e de recursos humanos. 

No dia 18 de Junho o Presidente do Governo anunciou que o laboratório para 

análises ao novo coronavírus na Horta estará em funcionamento no mês de agosto. 

Tal como foi divulgado, a ilha do Faial vai passar a dispor de um laboratório habilitado 

para “(…)a realização de testes Covid-19, numa parceria com a Universidade dos 

Açores, resultado daquelas que foram as recomendações da Câmara Municipal da 

Horta ao Governo Regional dos Açores, no âmbito da apreciação ao Roteiro da 

Região Autónoma dos Açores.” 

Ainda conclui o presidente do Governo Regional que “(…)o laboratório, a instalar 

em breve, insere-se na capacidade de resposta que, também por esta via, podemos 

dar, sobretudo num cenário em que, com a retoma progressiva e gradual da 

normalidade, com ligações aéreas e marítimas, se vai verificar uma maior mobilidade 

de pessoas”. 
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A Representação Parlamentar do PCP vem desta forma questionar o Governo 

Regional com as dúvidas e preocupações dos açorianos, em especial dos habitantes 

nas ilhas do triângulo sobre a realização a testes Covid-19.  

Assim, a Representação Parlamentar do PCP, ao abrigo das disposições 

regimentais aplicáveis, solicita com urgência ao Governo Regional a resposta 

às seguintes questões: 

1- Que ilhas serão apoiadas por este laboratório? 

2- Onde pretende o Governo Regional instalar este Laboratório ? 

3- Que recursos humanos vão garantir o funcionamento do laboratório?  

4- Estão asseguradas as condições para um tempo mínimo de espera para os 

utentes de outras ilhas apoiadas por este laboratório? 

5- Qual o tempo de espera atual para os testes enviados a partir das ilhas que não 

têm laboratório instalado terem o respetivo resultado? 

 

 

Santa Cruz das Flores, 25 de junho de 2020 

 

O Deputado do PCP Açores 

 

João Paulo Corvelo 

 


