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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Dia Mundial da Audição teve lugar no dia 3 de março. Com o intuito de o assinalar, a Direção

Geral de Saúde (DGS) difundiu a imagem em anexo.

De facto, e como referiu a Federação Portuguesa das Associações de Surdos (FPAS), esta

imagem “retrata de forma grosseiramente desrespeitosa” as pessoas surdas ou deficientes

auditivas, independentemente do seu grau de perda auditiva ou de utilização ou não de próteses

auditivas / implantes cocleares.

O Bloco de Esquerda acompanha a posição da FPAS. Consideramos que a utilização desta

imagem é não só infeliz como insultuosa para com as pessoas surdas. A inclusão não se faz

caricaturando quem se quer incluir. O Bloco considera que seria adequado que a DGS

formulasse um pedido de desculpas às pessoas visadas bem como que se abstivesse de

divulgar esta imagem.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do

Ministério da Saúde, a seguinte pergunta:

O Governo tem conhecimento da situação exposta?1.

A Direção Geral de Saúde reconhece que a utilização da imagem em anexo foi

desadequada?

2.

A Direção Geral de Saúde vai retirar esta imagem das suas publicações?3.

A Direção Geral de Saúde está disponível para emitir um comunicado pedindo desculpa pela

utilização desta imagem às pessoas surdas ou deficientes auditivas, independentemente do

seu grau de perda auditiva ou de utilização ou não de próteses auditivas / implantes

cocleares?

4.



Palácio de São Bento, 7 de março de 2018

Deputado(a)s

JORGE FALCATO SIMÕES(BE)

MOISÉS FERREIRA(BE)

Existem anexos ao documento.
____________________________________________________________________________________________________________________________
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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