
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:

A Ambulância de Emergência Médica (AEM) do INEM ficou afeta ao concelho de Espinho em

2007 como contrapartida pelo fecho do Serviço de Urgência do Hospital local, compensando

assim a população espinhense e garantindo a prestação de socorro com níveis de qualidade.

De acordo com notícias recentes, em março deste ano o Ministério da Saúde propôs a

desativação de oito AEM e a redução de horário noutras seis, após o que o próprio INEM terá

entregado à tutela uma proposta que contempla o fecho de uma única viatura de emergência (a

de Espinho) e a redução de horários de funcionamento noutras 13.

Também de acordo com informações veiculadas na comunicação social, a origem desta tomada

de decisão por parte do INEM estará na redução do horário de trabalho, de 40 para 35 horas

semanais, o que provocou um aumento de horas extraordinárias a pagar aos técnicos de

emergência, por um lado, e, por outro, a falta de profissionais em número suficiente para

garantir turnos de 24 horas, como acontecia até aqui.

No entanto, a Comissão de Trabalhadores do INEM declarou que, “cientes da urgência da

matéria e dificuldade gritante de recursos humanos, cuja resolução tarda em chegar, ainda

assim opomo-nos frontalmente a qualquer fecho de meios que se proponha, nomeadamente o

da AEM de Espinho”.

Após uma vigília contra a desativação da AEM, realizada esta semana em Espinho, o INEM

respondeu em comunicado que “a garantia de prestação de socorro no concelho de Espinho

passará por aumentar a capacidade de resposta dos seus parceiros Bombeiros. Neste sentido,

o INEM deslocará a sua Ambulância própria para a Corporação de Bombeiros Voluntários do

Concelho de Espinho, através do estabelecimento de um Protocolo de colaboração para criação

de um novo Posto de Emergência Médica (PEM)”. E acrescenta que “na prática, o concelho terá

sempre disponível uma ambulância do INEM, a funcionar 24 horas por dia”.



O CDS-PP considera positiva a criação de um Posto de Emergência Médica (PEM) na sede dos

Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho. No entanto, um PEM não tem disponíveis os

mesmos protocolos que uma AEM e respetivos técnicos podem disponibilizar e colocar em

prática.

A retirada da AEM do CS/Espinho será, por isso, uma consequência negativa para a população

do concelho e freguesias limítrofes.

Além do mais, parece-nos que, com esta decisão, o INEM não estará a ter em linha de conta a

época balnear que se aproxima, com o consequente e significativo aumento da população na

cidade de Espinho.

Assim:

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

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

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Senhor Ministro

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

respostas às seguintes perguntas:

1- Tem V. Exa. conhecimento da situação relatada e da importância que a manutenção

Ambulância de Emergência Médica (AEM) do INEM significa para a população de Espinho

e freguesias limítrofes?

2- Como vai o Ministério da Saúde, através do Posto de Emergência Médica, assegurar os

mesmos protocolos que uma AEM e respetivos técnicos podem disponibilizar e colocar

em prática, garantindo que a população de Espinho mantém acesso aos mesmos níveis

de prestação de socorro?

Palácio de São Bento, sexta-feira, 21 de Abril de 2017

Deputado(a)s

JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)

ANTÓNIO CARLOS MONTEIRO(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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