
 
 

PS/Açores viabiliza audição de membros do Governo dos Açores sobre 
epidemia Covid-19 

 

Para além de requerer a audição do Presidente do Governo dos Açores na 
Comissão Permanente da Assembleia Legislativa da Região, o Grupo 
Parlamentar do PS/Açores vai viabilizar as audições de outros membros do 
Governo dos Açores solicitadas nas comissões setoriais, para abordar as 
medidas que estão a ser implementadas na Região na sequência da epidemia 
mundial designada por Covid-19 

O Grupo Parlamentar do PS/Açores votou favoravelmente as audições das 
Secretárias Regionais da Saúde e da Solidariedade Social, bem como a audição 
do Secretário Regional da Educação e Cultura, solicitadas na Comissão de 
Assuntos Sociais, esta quarta-feira, na reunião que decorreu por 
videoconferência.  

As audições que vão ser solicitadas na Comissão de Economia, que reúne no 
próximo dia 27 de março também vão ser viabilizadas pelos deputados do 
PS/Açores, em concreto das Secretárias Regionais da Energia, Ambiente e 
Turismo, da Secretária Regional dos Transportes e Obras Públicas, assim como 
as audições dos Secretários Regionais da Agricultura e Floresta e do Mar, 
Ciência e Tecnologia. O PS/Açores viabilizará também a audição do vice-
presidente do Governo dos Açores. 

Como foi referido pelo Presidente do Grupo Parlamentar, Francisco César, na 
reunião da Comissão Permanente, a Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma dos Açores não deve parar: “Não deixamos, por um momento, de 
exercer as nossas funções, até as acentuamos:  fiscalizando a atividade do 
Governo, nas comissões setoriais, na comissão permanente e em contactos 
permanentes com o Governo dos Açores”.  

Francisco César defendeu que o funcionamento das Comissões tem é que se 
adaptar, “ouvindo e respondendo às centenas de pedidos de informação que os 
Açorianos nos fazem chegar” e, principalmente nesta altura, acompanhando e 
estando “atentos ao trabalho que está, e que deve ser feito, no âmbito da 
contenção da doença ou da preparação dos serviços de saúde para a 
contingência da crise”. 

Açores, 25 de março de 2020 

 


