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SUA EXCELÊNCIA

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DA REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES

S/249/2021/XII

Assunto: Requerimento ao Governo Regional dos Açores

Nos termos do n.° 1 e n.° 2 do art.° 182 do Regimento da Assembléia Legislativa

da Região Autônoma dos Açores, o Grupo Parlamentar do PS/Açores entrega à

Mesa da Assembléia Legislativa da Região Autônoma dos Açores e a V. Exa.,

para efeitos de admissão, perguntas com pedido de resposta escrita dirigidas ao

Governo Regional dos Açores.

Ponta Delgada, 13 de maio de 2021

Com os melhores cumprimentos

O Presidente do Grupo Parlamentar

Vasco Alves Cordeiro
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REQUERIMENTO

Dados sobre o processo de vacinação Covid-19

Considerando que o processo de vacinação nos Açores tem estado sob

apreensão e gerado suspeitas desde o seu início;

Considerando que o tempo já decorrido evidencia que o Governo não revelou a

sua estratégia e os critérios adotados ou eram desconhecidos ou pareciam

pouco claros:

Considerando, a este propósito, que várias polêmicas públicas têm emergido na

opinião pública, mas também com algumas entidades como, recentemente, ficou

patente numa reportagem da RTP/Açores;

Considerando que se prevê ainda longo o caminho para os Açores atingirem a

imunidade de grupo, o que implica preocupações redobradas, primeiro com a

saúde dos açorianos e, depois com as implicações na economia regional;

Considerando, por outro lado, que a ilha de S. Miguel tem sido a mais afetada

no número de infetados e de mortes;

Considerando que apesar da ilha de São Miguel representar 56% da população

dos Açores, o processo de vacinação em curso não só é o mais atrasado, como

também tem suscitado muitas dúvidas e inúmeras críticas;

Considerando, por fim, que urge, em nome da defesa da saúde púbica e da paz

social, esclarecer cabalmente todo o processo relativo à vacinação em curso na

Região;
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Assim, ao abrigo das disposições estatutárias e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Partido Socialista Açores, através dos Deputados

abaixo assinados, solicita, com caráter de urgência, as seguintes

informações:

1. Qual a percentagem de vacinados por grupo etário, por ilha, e com
que tipo de vacina?

2. Sabendo-se que há pessoas com menos de 65 anos que já foram
chamadas para serem vacinadas, enquanto outras com mais de 75

anos ainda não, que critérios presidem à vacinação em S. Miguel?

3. Os critérios são os mesmos em todas as ilhas?

4. Tendo sido anunciadas mais vacinas para maio e Junho que critérios
presidirão à sua distribuição?

Horta, 13 de maio de 2021
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