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Pergunta n.º 1319/XIV/1.ª de 20 de março de 2020 

 
 
 
Relativamente à pergunta n.º 1319, somos a informar que, apesar dos 

condicionamentos do mercado internacional, a Autoridade Nacional de Emergência e 

Proteção Civil (ANEPC) tem procurado, a cada momento, dotar os Corpos de Bombeiros 

que tutela operacionalmente com os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) 

necessários à sua atividade. 

 

Assim, como reforço do equipamento que as ambulâncias dos corpos de bombeiros 

devem ter na sua carga, foi entendimento da ANEPC dotar os 412 Corpos de Bombeiros 

pertencentes a Associações Humanitárias das peças do Equipamento de Proteção 

Individual recomendadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) para intervenção com 

vítimas do Coronavírus. 
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Além do mais, estando o Governo a trabalhar de forma articulada na gestão e 

distribuição adequada de stocks destes equipamentos, e considerando o papel 

desempenhado pelos corpos de bombeiros no âmbito desta epidemia, nomeadamente 

no transporte de doentes, importa esclarecer que o fornecimento de EPI’s será 

realizado de forma criteriosa e em função das necessidades, tendo sempre presente a 

necessidade de assegurar o cumprimento das orientações da DGS. 

 

Refira-se ainda que Portugal participa no procedimento de contratação pública da 

Comissão Europeia, bem sucedido, de fornecimento de equipamento de proteção 

individual para dar resposta à crise suscitada pelo coronavírus.  

 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
A Chefe do Gabinete 
 
 
 

Joana Figueiredo 
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