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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A criação das Brigadas de Intervenção Rápida (BIR), foram anunciadas a 4 de setembro de

2020 pela Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

A operacionalização deu-se através de um Protocolo assinado entre o Instituto de Segurança

Social e a Cruz Vermelha Portuguesa, com vista ao estabelecimento de uma rede nacional de

Brigadas de Intervenção Rápida para fazer face à ocorrência de surtos de COVID-19 nas ERPIs

e lares residenciais.

O objetivo seria garantir uma resposta “pronta a intervir” no caso de as instituições ficarem sem

pessoal devido a surtos graves de Covid-19.

As brigadas são compostas por enfermeiros, médicos, ajudantes familiares, auxiliares de

serviços gerais, psicólogos e assistentes sociais, contribuindo assim para a contenção e

estabilização de surtos de covid-19 em lares de idosos.

No Distrito de Bragança as equipas da BIR estão no terreno a prestar apoio necessário aos

vários surtos de COVID-19 que ocorreram em lares de idosos.

Estes profissionais, que garantem uma intervenção eficaz, e que estão diretamente expostos,

ainda não foram vacinados contra a COVID-19.

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, dirigir à

Ministra da Saúde, através de Vossa Excelência, as seguintes perguntas:

1 – É verdadeira a notícia de que todos os elementos da equipa da BIR não foram vacinados?

2 – Em caso afirmativo para quando está prevista a vacinação?

Palácio de São Bento, 11 de fevereiro de 2021

Deputado(a)s

ADÃO SILVA(PSD)

ISABEL LOPES(PSD)

ANTÓNIO MALÓ DE ABREU(PSD)



Deputado(a)s

JOSÉ SILVANO(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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