
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:

1 – De acordo com notícias vindas a público, o Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P.

(INEM) tem vindo a registar inúmeros atrasos no atendimento.

2 – Alegadamente, uma em cada quarto chamadas de emergência para o 112 ficará por

atender.

3 – Mais ainda, em vez de demorar 7 segundos a atender as chamadas, o INEM estará a

demorar cerca de 3 minutos o que, naturalmente, resultará em atrasos na activação do socorro

às vítimas.

4 – Registar-se-á, também, carência de recursos humanos suficientes no INEM para a

prestação de socorro e, por esse motivo, o INEM terá vindo a recorrer ao trabalho suplementar

como forma de assegurar o funcionamento dos meios de emergência.

5 – Também de acordo com as notícias vindas a público, terão sido, ainda, suprimidos diversos

turnos estando, assim, diversas áreas geográficas sem acesso a meios de emergência.

6 – Alegadamente, o INEM aguardará autorização do Ministério das Finanças para poder

proceder à contratação de mais 100 Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar.

7 – Ora, a confirmarem-se estas notícias, o Grupo Parlamentar do CDS-PP fica bastante

preocupado, uma vez que poderá estar comprometida a resposta em tempo útil às vítimas, o

que se poderá, ainda, agravar neste período de Natal e Ano Novo.

8 – Nesse sentido, entendemos ser da maior importância um esclarecimento do Senhor Ministro

da Saúde.



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 Ministro da

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

respostas às seguintes perguntas:

1 – Confirma V. Exa. que se estão a registar atrasos, por parte do INEM, no atendimento

às vítimas?

2 – Quanto tempo demora o INEM, em média, a atender as chamadas?

3 – Quantas chamadas ficam, em média, por atender por dia?

4 – Foram suprimidos turnos em diversas zonas do País? Quantos turnos, onde e porque

motivo?

5 – Pretende V. Exa. proceder à contratação de recursos humanos para o INEM? Quando

e quantos profissionais?

6 – Confirma V. Exa. que o INEM aguarda autorização do Ministério das Finanças para

poder proceder à contratação de 100 Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar? Já apurou,

V. Exa., porque motivo essa autorização ainda não foi dada?

7 – A confirmarem-se todos estes dados noticiados, está de algum modo em causa a

prestação de socorro às vítimas, em tempo útil, por parte do INEM?

Palácio de São Bento, sexta-feira, 23 de Dezembro de 2016

Deputado(a)s

ISABEL GALRIÇA NETO(CDS-PP)

TERESA CAEIRO(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELO BRANCO(CDS-PP)

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

VÂNIA DIAS DA SILVA(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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