
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 

As Associações Humanitárias de Bombeiros têm um papel insubstituível na prestação do

socorro às populações, que a legislação em vigor lhes reconhece. São responsáveis e detêm

um conjunto de meios, nomeadamente de ambulâncias para o transporte de doentes urgentes e

não urgentes, que na atual situação de epidemia que enfrentamos no país não podem ser

desperdiçados. No combate ao surto epidémico, acresce a sua importância no transporte de

doentes para os hospitais.

Da informação que dispomos, há falta de equipamentos de proteção individual nas corporações

de bombeiros para proteger os bombeiros. Algumas corporações receberam equipamentos de

proteção individual, mas em número muitíssimo reduzido. O envio de 6 kit’s de equipamentos de

proteção individual é claramente insuficiente.

É necessário proteger os bombeiros e garantir-lhes condições de segurança, para evitar a sua

contaminação com a Covid 19. Por isso o Governo tem de assegurar o fornecimento de

equipamentos de proteção individual aos bombeiros, bem como o material de limpeza das

ambulâncias, de forma a que as corporações de bombeiros reúnam as condições e assegurem

a sua operacionalidade, em segurança, no combate à epidemia.

Ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, solicitamos ao Governo que por

intermédio do Ministério da Administração Interna e do Ministério da Saúde, nos sejam

prestados os seguintes esclarecimentos:

Que medidas vai o Governo tomar para assegurar brevemente, o fornecimento de equipamentos

de proteção individual, bem como do material de limpeza e desinfeção das ambulâncias às

corporações de bombeiros?

Palácio de São Bento, 20 de março de 2020

Deputado(a)s

PAULA SANTOS(PCP)



Deputado(a)s

ANTÓNIO FILIPE(PCP)

JOÃO DIAS(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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