
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 

O socorro às populações do nosso país tem assumido uma preponderância determinante para a

qualidade de vida das mesmas. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece o esforço,

o investimento e o trabalho desenvolvido pelo Governo, nos últimos anos, para o reforço dos

meios humanos e técnicos no país.

A recente pandemia trouxe-nos uma realidade desconhecida, que agravou algumas

preocupações no que concerne aos meios existentes no território e à exigência da

modernização desses meios para uma resposta mais eficaz e mais eficiente às necessidades

das populações.

Esta nova realidade levou à mobilização financeira de recursos para o combate à pandemia o

que, em alguns casos, adiou investimentos programados.

Recentemente, foi noticiado que o INEM suspendeu a renovação da frota ao serviço dos

bombeiros, num montante estimado de 90 milhões de euros, verbas entretanto mobilizadas para

o referido combate à pandemia. O plano agora suspenso compromete a renovação de todas as

ambulâncias daquele instituto ao serviço dos bombeiros no prazo inicialmente estipulado.

Em Vendas Novas, o único socorro às populações é prestado pela corporação de bombeiros

locais, cujo serviço depende, quase na totalidade, da ambulância do INEM ao serviço desta

Associação Humanitária. No entanto, foi reportado ao Partido Socialista pela Associação

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vendas Novas, que a referida ambulância por

diversas vezes esteve inoperacional e que, atualmente, se encontra imobilizada,

comprometendo de forma inequívoca a eficaz prestação do socorro às populações daquele

concelho.

Assim, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicitamos

ao Governo que, por intermédio da Ministra da Saúde, nos seja esclarecido:

Se está prevista a retoma do programa de substituição de viaturas do INEM, ao serviço dos

bombeiros, em Portugal?

1.

Qual o prazo temporal previsto para a substituição da viatura ao serviço da Associação

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vendas Novas, atualmente inoperacional?

2.



Palácio de São Bento, 9 de junho de 2021

Deputado(a)s

LUÍS CAPOULAS SANTOS(PS)

NORBERTO PATINHO(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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