
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Considerando que:

1 – Uma das formas de iniciativas de que a Assembleia da República dispõe é a Resolução.

2 – As resoluções emanam de Projetos de Resolução que poderão ser de diversas autorias,

mas principalmente são de Grupos Parlamentares.

3 – As resoluções, não tendo caracter legislativo, são atos que têm publicação oficial e

demonstram a vontade do órgão de Soberania.

4 – A Assembleia da República aprovou no dia 31 de Maio de 2013 Texto de substituição

apresentado pela Comissão de Segurança Social e Trabalho relativo a vários Projetos de

Resolução, que deu origem à Resolução da Assembleia da República n.º 92/2013, que foi

publicada em Diário da República no dia 8 de Julho de 2013.

5 – A Resolução da Assembleia da República n.º 92/2013, tem como epigrafe “Recomenda ao

Governo a regulamentação das profissões de podologista, gerontólogo e optometrista”

6 – No seu conteúdo estabelece que “A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5

do artigo 166.º da Constituição, considerando que a podologia, a gerontologia e a optometria

respondem à promoção de cuidados de saúde, ao envelhecimento ativo e a cuidados primários

de saúde visual, recomendar ao Governo que regulamente o exercício das profissões de

podologista, gerontólogo e optometrista no prazo de seis meses.”

8 – Em relação à regulamentação da profissão de podologista já deu entrada no Parlamento a

Proposta de Lei n.º 203/XII, mas em relação às outras 2 regulamentações o Governo ainda não

se pronunciou.

7 – Desde a publicação em Diário da República da dita resolução decorreram mais de 8 meses.



Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alíneas d) e e) da Constituição, e as normas

regimentais aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º, n.º 3 do Regimento da Assembleia da

República, que fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro da

Saúde, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

respostas às seguintes perguntas:

1 – Qual o motivo que o Governo tem para ainda não ter regulamentado a o exercício das

profissões de gerontólogo e optometrista?

2 – Em que ponto se encontra a regulamentação das profissões supracitadas?

3 – Qual é a data em que o Governo pensa ter concluído o processo de regulamentação

das referidas profissões?

Palácio de São Bento,  sexta-feira, 14 de Março de 2014

Deputado(a)s

ARTUR RÊGO(CDS-PP)

TERESA CAEIRO(CDS-PP)

OTÍLIA FERREIRA GOMES(CDS-PP)

ISABEL GALRIÇA NETO(CDS-PP)

INÊS TEOTÓNIO PEREIRA(CDS-PP)

RAÚL DE ALMEIDA(CDS-PP)

PAULO ALMEIDA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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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