
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

- Nos 18 distritos a nível nacional e no comando nacional, estão 19 Salas de Operações e

Gestão de Emergências, as quais são guarnecidas com Operadores de Telecomunicações

(OPSAGE), 24 horas por dia, todo o ano.

- Com turnos que podem ser de 12 ou 8 horas, estas salas, que existem há mais de 30 anos,

para além de atenderem a linha 117, também recebem o interface da linha 112, por onde depois

são mobilizados os meios de socorro para os diversos teatros de operações. São ainda nestas

salas que são mobilizados os meios aéreos no combate aos fogos rurais, feitas triangulações

com os meios dos corpos de bombeiros, GIPS e FEB. São, ainda, com estes operadores que

nos diversos teatros de operações, são guarnecidos os veículos de comando.

- Chegou ao nosso conhecimento que, apesar da sua importância, estas salas carecem de

operadores, em virtude muitos terem saído e não terem sido substituídos, existindo salas com

apenas um operador para realizar diferentes tarefas.

Face ao exposto, consideramos essencial questionar o Governo sobre a carência de

profissionais nas Salas de Operações e Gestão de Emergências, bem como futuras

contratações.

Assim,

Ao abrigo do disposto na alínea e) do artigo 156.º da Constituição da República Portuguesa e da

alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento da Assembleia da República, vem o signatário, por

intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem, solicitar as

seguintes informações ao Ministério da Administração interna:

Quantos profissionais trabalham actualmente, no total, nas 19 Salas de Operações e Gestão

de Emergências?

1.

Quantos trabalham em cada uma delas?2.



Considera que esse número é suficiente?3.

Em caso afirmativo, porquê?•

Em caso negativo, quantos profissionais serão contratados e para quando esta prevista a sua

entrada?

•

Palácio de São Bento, 5 de fevereiro de 2019

Deputado(a)s

ANDRÉ SILVA(PAN)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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