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Assunto: Ações das Forças Armadas em Lares

Destinatário: Ministro da Defesa Nacional

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Segundo um comunicado do Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA)
as Forças Armadas realizaram já ações de sensibilização sobre as medidas preventivas da
propagação da covid-19, em 917 lares de idosos do país, abrangendo cerca de 12 093
funcionários.
Ainda de acordo com o comunicado do CEMGFA, essas ações foram asseguradas por 121
equipas do Exército, cinco da Marinha e quatro da Força Aérea e este apoio ao Ministério do
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, tem por objetivo alcançar mais de 2700 lares de
idosos em todo o país.
Estas ações de sensibilização pretendem aumentar a segurança de todos aqueles que
contactam com as estruturas residenciais para pessoas idosas, desde os funcionários aos
utentes e respetivos familiares.
O Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata apresentou oportunamente, em 24 de
setembro do corrente ano, um projeto de resolução recomendando ao Governo que as Forças
Armadas pudessem desempenhar um papel ainda mais importante na contenção da pandemia
da covid-19, sobretudo no apoio aos cidadãos que se encontram em situações de maior risco e
vulnerabilidade.
Nesse sentido, o projeto de resolução recomendava que as Forças Armadas fossem um
elemento central no planeamento e operacionalização das ações a adotar nesta nova fase de
combate à pandemia, nomeadamente naquelas que fossem decididas para apoiar todos os lares
de idosos do nosso país.
Assim, atendendo ao exposto e, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais
aplicáveis, os Deputados do Partido Social Democrata abaixo assinados vêm, por este meio,
requerer ao Senhor Ministro da Defesa Nacional, por intermédio de Vossa Excelência, nos
termos e fundamentos que antecedem, a resposta às seguintes perguntas:
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1. Que critérios têm sido utilizados para definir quais os lares abrangidos pelas ações de
sensibilização sobre as medidas preventivas da propagação da covid-19?
2. Quais os lares que virão a ser abrangidos ainda por estas ações levadas a cabo pelas Forças
Armadas?
3. Está o Governo a prever alargar estas ações a todos os lares de idosos do país?
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