
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA FRANCA DE XIRA 

 
Moção  

Por uma cultura de socorro na Freguesia de Vila Franca de Xira 

 

 

Considerando que: 

 

1. Por ano, cerca de 10.000 pessoas são vítimas de paragem cardiorrespiratória. 

2. Segundo o INEM apenas 3% destas vítimas sobrevive reflectindo lacunas no serviço 

pré-hospitalar. 

3. Segundo comunicado dos médicos da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, “não 

existe uma cultura de socorro enraizada na sociedade portuguesa e, segundo o INEM, 

em 57% das paragens cardiorrespiratórias presenciadas não é realizada qualquer 

manobra de reanimação até chegada do socorro”. 

4. Ainda segundo os médicos da SPC, “um cidadão que sofre um episódio de morte súbita 

ainda está votado à sorte: à sorte quanto ao local onde decorre o episódio e à sorte de 

quem está por perto”. 

 

A Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira, reunida em sessão ordinária a 13 de 

Dezembro de 2018 delibera que: 

 

1. O executivo da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira elabore um plano ou agenda 

de ações de formação e sensibilização para o socorro pré hospitalar para os fregueses 

sem colocar em risco as finanças da Junta de Freguesia.  

2. Que com os eventuais parceiros, tal como a Câmara Municipal ou os Bombeiros 

Voluntários de VFX, garanta que seja frequentado pela maior quantidade de fregueses 

pelo mais baixo custo possível e gratuito para fregueses com insuficiência económica. 

3. Seja planeado a curto, médio e longo prazo para que a Freguesia de Vila Franca de Xira 

seja um território com uma verdadeira cultura de socorro. 

 

 

Vila Franca de Xira, 13 de Dezembro de 2018 

O eleito do BE na Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira 

 

 

 

Moção aprovada por maioria com 8 votos a favor (5 do PS, 2 da CM e 1 do BE) e 5 abstenções 

da CDU 


