
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 

De acordo com o definido no Despacho n. º12427/2016, de 17 de outubro o Grupo de Trabalho

Interministerial propôs a Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável 2017-

2025.

A referida estratégia esteve em consulta pública em Agosto de 2017, sendo que até à data não

houve qualquer manifestação do governo para a sua publicação e consequente implementação.

Atendendo ao supra exposto, 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 Saúde:

Quando pretende o Ministério publicar a referida Estratégia, em Diário da República?1.

Sendo que a Estratégia se refere ao período de 2017 a 2025, qual a justificação para ainda

não ter sido publicada?

2.

Considera que o atraso na publicação da Estratégia poderá pôr em causa a concretização

das metas propostas?

3.

Palácio de São Bento, 17 de janeiro 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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