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Assunto: Vacinação dos Bombeiros contra a COVID-19

Destinatário: Ministra da Saúde

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
No seguimento da publicação do Despacho n.º 11737/2020, de 26 de novembro, o Governo
apresentou no passado dia 3 de dezembro, o Plano de Vacinação contra a Covid-19, elaborado
por uma task force integrada por um núcleo de coordenação e por órgãos, serviços e
organismos de apoio técnico.
Como sabemos, a disponibilização e a administração de vacinas seguras e eficazes contra a
COVID-19 é uma etapa fulcral para responder à grave crise de saúde pública que vivemos
salvando vidas, permitindo a contenção da doença e protegendo os sistemas de saúde.
A definição da estratégia de vacinação contra a COVID-19, nomeadamente quanto à sua
operacionalização, planificação temporal, identificação das populações-alvo prioritárias na
administração da vacina é determinante para o sucesso e para a capacidade de enfrentarmos a
doença.
Ora, no Plano apresentado pelo Governo, não está especificado quando é que irão ser
vacinados os bombeiros que fazem o transporte de doentes urgentes e não urgentes.
Não estando os bombeiros incluídos de forma explícita na primeira fase do Plano de Vacinação
e face a informações contraditórias que têm sido veiculadas por responsáveis da área da saúde,
cremos ser de vital importância que o Governo informe, de forma clara e concreta, qual a
previsão temporal para proceder à vacinação destes profissionais que claramente deverão estar
incluídos no grupo prioritário daqueles que mais necessitam e beneficiam com a vacinação e
contribuem para o benefício de terceiros.
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, perguntar à
Ministra da Saúde, através de Vossa Excelência, para quando está previsto, em concreto, o
início da vacinação dos bombeiros que fazem diariamente o transporte de doentes urgentes e
não urgentes?
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