
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 recentemente a comunicação social noticiou que um aluno da Escola Dr.

Manuel Laranjeira, em Espinho, morreu, quando participava numa aula de educação física. Terá

sido vítima de uma paragem cardiorrespiratória, quando efectuava os exercícios físicos,

juntamente com os colegas. Ainda foi assistido no local e transportado pelo INEM ao Hospital de

S. João, no Porto, onde acabaria por ser decretado o óbito.

Consideramos pertinente questionar o Governo sobre se a escola está equipada ou não com

desfibrilhador automático externo e que tipo de assistência teve o aluno antes da chegada do

INEM.

Assim,

Ao abrigo do disposto na alínea e) do artigo 156.º da Constituição da República Portuguesa e da

alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento da Assembleia da República, vem o signatário, por

intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem, solicitar as

seguintes informações ao Ministério da Educação:

A Escola Dr. Manuel Laranjeira, em Espinho, está equipada com desfibrilhador automático

externo?

1.

Até à chegada da ambulância foi assegurado por funcionários ou docentes o suporte básico

de vida e desfibrilhação automática externa?

2.

Palácio de São Bento, 25 de fevereiro de 2019

Deputado(a)s

ANDRÉ SILVA(PAN)
____________________________________________________________________________________________________________________________
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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