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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Na audição regimental no âmbito da Comissão de Saúde, a 29 de junho, o Secretário de Estado

Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, afirmou que o Ministério da Saúde tem trabalhado

em conjunto com a Liga Portuguesa de Bombeiros e que tem sido uma relação muito produtiva,

com soluções a serem encontradas em conjunto.

Foi dado como exemplo dos acordos estabelecidos a atualização do valor atribuído sobre o

preço dos combustíveis – uma das reivindicações da Liga Portuguesa de Bombeiros, referida

pelo Presidente, António Nunes, numa audição a 15 de junho, também no âmbito da Comissão

de Saúde, requerida com caráter de urgência pelo PSD.

Um dia depois das declarações da tutela, a Liga dos Bombeiros Portugueses veio acusar o

Ministério da Saúde de ter quebrado o acordo a que tinham chegado nas reuniões sobre o preço

do transporte de doentes não urgentes, fixando unilateralmente o valor, atitude que considera

inaceitável.

Em comunicado, a Liga diz que o Ministério tomou a decisão de fixar os preços de forma

unilateral, depois de duas reuniões em que, depois de declarar a incapacidade financeira para

chegar aos 0,63€/Km propostos pelos bombeiros, estes baixaram o valor, admitindo 0,56€ para

os veículos de transporte de doentes e 0,58€ para ambulâncias.

"Esta decisão do Ministério da Saúde é inaceitável, prejudica gravemente a disponibilidade de

transporte de doentes e, em muitos casos, vai gerar uma indisponibilidade de ambulância para

efetuar transporte de doentes acamados ou com limitações de mobilidade”,considera a LBP.

•

Na nota, a LBP sublinha que a responsabilidade por qualquer limitação registada no transporte

de doentes não urgentes “está única e exclusivamente relacionada com os critérios de

custeamento do serviço definidos unilateralmente pelo Ministério da Saúde”, numa atitude que

diz ser “de irrealismo prepotente” e que rejeita.

A Liga lembra que o transporte de doentes não urgentes é efetuado pelos Bombeiros de

Portugal em todo o país e que as corporações de bombeiros são “a única garantia operacional

para milhares de cidadãos conseguirem deslocar-se diariamente a instituições de saúde

públicas e privadas para efetuarem exames e tratamentos críticos para a sua saúde, como (…)

hemodiálises, consultas oncológicas, fisioterapias e transferências inter-hospitalares”.

Sublinha ainda que a indispensabilidade de rever os despachos aprovados em 2012 que



regulam o transporte de doentes não urgentes – quer pela desadequação face ao longo período

em aplicação, quer pela alteração dos preços dos combustíveis – “foi expressamente

reconhecida pelo Ministério da Saúde”, que se reuniu duas vezes com a Liga para definir uma

nova base de acordo.

A Liga explica que, nestas reuniões, o Ministério declarou a sua incapacidade financeira para

chegar ao valor inicialmente proposta pela Liga, tendo os bombeiros admitido valores mais

baixos por quilómetro.

Segundo a LBP, também ficou acordado que o Ministério da Saúde pagaria por cada saída os

valores de nove e 10 euros, respetivamente, para veículos de transporte de doentes e

ambulâncias, sendo reduzida para 15 km a distância incluída, que na situação vigente era de 20

km.

“Inacreditavelmente, a Liga dos Bombeiros Portugueses constata hoje que o Ministério da

Saúde decidiu quebrar o acordo estabelecido nas reuniões de negociação e decidiu

unilateralmente fixar os valores de pagamento para as ambulâncias iguais aos negociados

em novembro de 2021 (…), sem atender minimamente ao impacto do brutal aumento do preço

dos combustíveis e sem considerar o aumento do ordenado mínimo nacional ocorrido em

janeiro de 2022”.

•

A LBP reafirma que os valores fixados“não cobrem, nem de perto, nem de longe, os custos

efetivosque as entidades detentoras de corpos de bombeiros despendem com o serviço

prestado às populações”, frisando: “os Bombeiros de Portugal não aceitam que, uma vez mais, o

Governo fixe unilateralmente e sem explicação valores de compensação insuficientes, obrigando

as Associações Humanitárias a subsidiar o Estado”.

No sábado, 2 de julho, realizou-se o Conselho Nacional da LPB, em Ponte de Sor, onde foi

deliberado que serão solicitadas audiências ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de

Sousa, e ao primeiro-ministro, António Costa, para abordar a “grave situação” do setor. Foi

ainda feita a ameaça de não efetuar transporte de doentes com alta hospitalar a 19, 20, 27 e 28

de julho.

“As associações estão com situações financeiras complexas, pelo que é preciso olhar para os

bombeiros de forma diferente, apoiando no transporte de doentes não urgentes”, disse António

Nunes, presidente da LBP.

Assim, tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição da República

Portuguesa, e as normas regimentais aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da

Assembleia da República, cujo n.º 3 fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta, os

Deputados do Grupo Parlamentar do PSD, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer à

Senhora Ministra da Saúde, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que

antecedem, respostas às seguintes perguntas:

O que foi acordado em reunião entre o Ministério da Saúde e a Liga Portuguesa de

Bombeiros, relativamente à comparticipação de transporte de doentes e ambulâncias?

1.

Corresponde o valor fixado de pagamento para as ambulância a uma decisão unilateral da

tutela ou resultou da negociação com a Liga Portuguesa de Bombeiros?

2.

Afirmando a Liga Portuguesa de Bombeiros que os valores fixados não cobrem os custos

efetivos que as entidades detentoras de corpos de bombeiros despendem com o serviço

prestado às populações, está a tutela disposta a rever e atualizar essa tabela, de forma a

garantir a manutenção do serviço?

3.

Palácio de São Bento, 4 de julho de 2022

Deputado(a)s

GUILHERME ALMEIDA(PSD)



Deputado(a)s

RICARDO BAPTISTA LEITE(PSD)

RUI CRISTINA(PSD)

PEDRO MELO LOPES(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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