
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 país foi recentemente confrontado com a trágica notícia de um grave acidente que feriu

gravemente um militar Português que desempenhava uma missão das Nações Unidas na RCA.

Fruto desse acidente, o militar Português teve que ser evacuado e devido à gravidade dos

ferimentos foi amputado de ambas as pernas.

Sem descorar a importância da recuperação física e da sua reabilitação importa perceber quais

são os mecanismos e os apoios sociais que este militar vai receber.

Importa, para o grupo parlamentar do PCP, perceber e exigir que, quer no âmbito da missão que

desempenhou, quer a nível nacional, sejam encontradas respostas que permitam salvaguardar

este militar e a sua família.

Assim, ao abrigo da alínea d) do artigo 156º da Constituição e nos termos e para os efeitos do

229º do Regimento da Assembleia da República, pergunto ao Ministério da Defesa Nacional o

seguinte:

1.º Quais são os mecanismos e dispositivos legais que vão ser acionados para ajudar à

recuperação do militar e para a sua inserção na vida ativa?

2.º Que medidas e apoios de cariz social vão ser prestados a este Militar e sua família?

3.º Para quando está prevista a atribuição destes apoios?

4.º Tendo em conta o enquadramento da missão, que apoios são atribuídos aos militares que

desempenham missões em nome das Nações Unidas?

Palácio de São Bento, 4 de julho de 2019

Deputado(a)s

JORGE MACHADO(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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