
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:

1 – O CDS sempre entendeu, no âmbito da atual crise pandémica, que os nadadores-salvadores

são um grupo que está sujeito a um contacto de grande proximidade, o que, só por si, já agrava

o risco de contágio.

2 – Por esse motivo, em 2020 apresentamos uma iniciativa que previa que, entre outras

medidas, fossem fornecidos aos nadadores-salvadores os equipamentos de proteção individual

necessários, não tendo sido aprovada devido aos votos contra do PS, PCP, PEV e IL.

3 – Do que temos conhecimento, a presente época balnear começou sem que fosse

salvaguardada a vacinação dos nadadores-salvadores, pois não foram incluídos na lista de

prioritários, não obstante a Task-force ter sido informada por email da pretensão destes

socorristas.

4 – Recorde-se que, contrariamente aos nadadores-salvadores, quem presta auxílio e

salvamento na via pública foi incluído nos grupos prioritários.

5 – Esta discriminação deixa não só os nadadores-salvadores, como, inclusive, as pessoas

socorridas num elevado risco de contágio devido à obrigatoriedade de contacto físico que a

génese da própria atividade exige.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alíneas d) e e) da Constituição, e as normas

regimentais aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º, n.º 3 do Regimento da Assembleia da

República, que fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;



Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm, por este meio, perguntar ao Ministro da

Defesa Nacional, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que

antecedem:

1. O Governo tomou alguma medida de apoio aos nadadores-salvadores, concretamente

o fornecimento de equipamentos de proteção individual?

2. Que motivo justificou a não inclusão dos nadadores-salvadores nos grupos prioritários

no âmbito do plano de vacinação, contrariamente ao que aconteceu a quem presta auxílio

e salvamento em terra?

3. No início da época balnear quantos nadadores-salvadores estavam vacinados contra a

Covid-19, e em que fase do processo de vacinação?

4. À data de hoje, quantos nadadores-salvadores estão vacinados contra a Covid-19, e em

que fase do processo de vacinação?

Palácio de São Bento, 17 de agosto de 2021

Deputado(a)s

TELMO CORREIA(CDS-PP)

PEDRO MORAIS SOARES(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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