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REQUERIMENTO Número      /XIII (     .ª)

PERGUNTA Número      /XIII (     .ª)

Assunto: Diabéticos e Hipertensos excluídos do regime de proteção laboral 

Destinatário: Ministério da Saúde

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

A declaração de retificação n.º 18-C/2020, que altera o Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio, decidiu retirar a

referência  a  hipertensos  e  diabéticos  do  regime  de  justificação  de  “falta  ao  trabalho  mediante  declaração

médica, desde que não possam desempenhar a sua atividade em regime de teletrabalho ou através de outras

formas de prestação de atividade”, excluindo-os assim de um regime excecional de proteção no âmbito da

pandemia de Covid-19.

Esta retificação, que exclui pessoas que estão efetivamente em grupos de risco causa estranheza até porque

não tem nenhuma fundamentação científica ou qualquer propósito que se vislumbre do ponto de vista da saúde

pública e do direito de proteção de pessoas especialmente vulneráveis ao SARS-CoV-2.  Pelo contrário, muitos

dos  casos  mais  graves  de  Covid-19  parecem ter  uma  relação  com patologias  preexistentes,  entre  elas  a

hipertensão e a diabetes.

Esta é uma decisão que já está a ser fortemente criticada por associações de doentes e sociedades científicas,

como o  caso  da  Associação  Protetora  dos  Diabéticos  de  Portugal  (APDP),  da  Sociedade  Portuguesa  de

Diabetologia (SPD) e da Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH). As mesmas manifestaram estranheza

por esta decisão e apontam uma discriminação que consideram inadmissível. De facto, até agora tem-se dito a

pessoas  com estas  patologias  que  elas  devem adotar  comportamentos  de  especial  proteção,  mas  agora,

quando a questão é abrir a economia, essa necessidade de especial proteção cai? Não se compreende que

assim seja, pelo menos se olharmos para a situação do ponto de vista da saúde e não apenas do ponto de vista

da economia.

O Bloco de Esquerda tem defendido,  desde o início  da pandemia que as pessoas mais vulneráveis  e em

situação  de  maior  risco,  seja  pela  idade,  seja  pela  condição  clínica  de  base,  definidos  como  tal  pelas

autoridades de saúde,  devem ter  um direito  especial  de proteção,  nomeadamente através da dispensa de

atividade  laboral.  Essa  especial  proteção  faz  mais  sentido  agora,  num  momento  em  que  se  inicia  o

desconfinamento, mas a retificação feita pelo Governo ao seu próprio decreto-lei parece dar passos atrás e não

passos para a frente nesta matéria.

A proteção de pessoas com doenças associadas deve ser levada a sério e não deve ser alterada por uma

qualquer  necessidade económica.  Deve  ser  norteada  por  critérios  clínicos  e  de  saúde e  não  por  critérios
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económicos. É por isso fundamental saber se esta alteração foi motivada por alteração de critérios sobre risco

ou vulnerabilidade ao novo coronavírus, se foi recomendada pelas autoridades de saúde ou pelas sociedades

científicas ou se as mesmas foram previamente auscultadas? Se não, qual foi então o critério de exclusão de

tantas pessoas de um regime excecional de proteção?

O  Governo  deve  recuar  nesta  exclusão  e  deve  garantir  que  todas  as  pessoas  em situação  de  especial

vulnerabilidade ao SARS-CoV-2 têm acesso a um especial direito de proteção, nomeadamente através de faltas

justificadas ao trabalho, de forma a melhor se protegerem durante a epidemia.

Atendendo ao exposto,  e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais  aplicáveis,  o Grupo

Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério do Ministério da

Saúde as seguintes perguntas:

1. Por que razão foram retirados os hipertensos e os diabéticos do Decreto-Lei e quais os motivos

para essa retificação?

2. Quais as evidências científicas que fundamentam esta decisão do Conselho de Ministros?

3. Foi a Direção-Geral da Saúde consultada de forma a validar esta alteração?

4. Foram consultadas as sociedades científicas e associações de doentes? 

5. Não crê o Governo que pessoas com patologias preexistentes que possam ser mais vulneráveis

ao  novo  coronavírus  e  possam  desenvolver  quadros  mais  graves  de  Covid-19  devem  estar

especialmente protegidos? Não crê que haja casos de hipertensão ou de diabetes nesta situação?

6. Vai o Governo recuar nesta exclusão e voltar a admitir que os doentes hipertensos e diabéticos

que sejam considerados, pela sua situação clínica específica, especialmente vulneráveis ao novo

coronavírus podem voltar a ter acesso a faltas justificadas ao trabalho?

Palácio de São Bento, 5 de maio 2020.

Os deputados

Moisés Ferreira


