
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:

Segundo uma exposição que nos chegou por parte do Senhor Presidente da Direção da

APROSOC (Associação de Proteção e Socorro), no passado dia 12 de Agosto, na aldeia de

Alge, concelho de Figueiró dos Vinhos, um homem caiu de uma escada de cerca de 10 metros

de altura, tendo sofrido diversos traumatismos.

Alegadamente, uma das pessoas presentes aquando do acidente terá contactado os serviços de

emergência através do número 112 e, dada a aparente gravidade dos ferimentos da vítima, uma

segunda pessoa terá reforçado o pedido de socorro, via rádio, aos Bombeiros de Figueiró dos

Vinhos.

No entanto, segundo o Presidente da Direção da APROSOC, o primeiro meio de socorro só terá

chegado ao local cerca de 45 minutos depois dos contactos. De acordo com a informação que

nos transmitiu, primeiro chegou uma ambulância do INEM sediada nos Bombeiros de Figueiró

dos Vinhos e, poucos minutos depois, chegou uma ambulância de suporte imediato de vida

(SIV) do INEM.

Como se sabe, esta é uma zona desprovida de suficientes meios de socorro e de difíceis

acessos onde, por estes motivos, é muito difícil que qualquer meio de emergência consiga

chegar em menos de 30 minutos.

No entanto, e apesar das diversas diligências alegadamente já tomadas pela APROSOC na

apresentação de propostas para tentar minimizar estes problemas, nem o INEM, nem a tutela

terão tomado medidas para os solucionar e dotar aquela zona do país de mais meios de socorro

e de melhores acessos para minimizar os danos destas emergências.

Não é aceitável que um meio de emergência demore cerca de 45 minutos a chegar a um local e

a prestar socorro a uma vítima. O Grupo Parlamentar do CDS-PP não pode aceitar que o

socorro atempado às vítimas seja, em circunstância alguma, colocado em causa,

independentemente da zona do país.

Neste sentido, entendemos ser da maior pertinência obter um esclarecimento por parte da

Senhora Ministra 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 Grupo Parlamentar do CDS-PP abaixo-assinados vêm, por este meio,

requerer à Senhora Ministra da Saúde, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e

fundamentos que antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1 - Confirma V. Exa. que o INEM demorou cerca de 45 minutos a chegar ao local onde se

encontrava a vítima de uma grave queda, na aldeia de Alge, concelho de Figueiró dos

Vinhos?

2 - Que justificação apresenta V. Exa. para esta demora na chegada dos meios de

socorro?

3 - Quantos meios de socorro existem nesta zona?

4 - Confirma V. Exa. que a APROSOC já apresentou propostas para dotar esta região de

mais meios de socorro e para melhorar os acessos das viaturas de emergência, mas que

nem V. Exa. nem o INEM tomaram essas propostas em consideração?

5 - Que medidas já tomou o Governo para minimizar os problemas do acesso dos meios

de socorro nesta região do país?

6 - Está V. Exa. em condições de assegurar que o socorro atempado das vítimas não está,

de modo algum, em causa?

Palácio de São Bento, 14 de agosto de 2019

Deputado(a)s

ISABEL GALRIÇA NETO(CDS-PP)

TERESA CAEIRO(CDS-PP)

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

NUNO MAGALHÃES(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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