
 

A S S E M B L E I A  D A  R E P Ú B L I C A  

 

 REQUERIMENTO Número      /XI (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XI (     .ª) 

 

Assunto: Delegação da Segurança Social de Vagos encerrada por falta de pessoal 

 
Destinatário: Ministério da Solidariedade e da Segurança Social 

 
 
Exma. Senhora Presidente da Assembleia da República 

De acordo com Helena Terra, directora do Centro Distrital de Aveiro da Segurança Social, a 

Delegação da Segurança Social de Vagos encontra-se encerrada devido a falta de pessoal 

entre os dias 27 de Junho e 15 de Julho. Três dos funcionários daquela delegação estarão em 

período de férias ou de baixa médica e, por isso, aquela delegação não pode abrir as portas 

aos cidadãos. Helena Terra chegou mesmo a qualificar esta manifesta falta de pessoal como 

“insustentável”. 

Esta situação decorre da falta de pessoal que tem sido agravada com a reforma de alguns dos 

trabalhadores e com o congelamento das admissões de pessoal para os serviços públicos 

decretada pelo Orçamento de Estado para 2011. Aliás, nos últimos 6 anos, a Segurança Social 

já reduziu o seu pessoal em mais de cinco mil trabalhadores. 

Acresce que o mesmo problema poderá estar a acontecer noutras delegações da Segurança 

Social do Distrito e do país. 

Face às notícias do encerramento desta delegação, o Presidente do Instituto da Segurança 

Social, Edmundo Martinho, escusou-se com um pedido de desculpas à população, mas não 

deu conta de nenhuma medida para a resolução do problema, nem indicou que outras 

delegações estarão na mesma situação. 

O Presidente da Câmara de Vagos, Rui Cruz, já lamentou o encerramento do serviço, 

referindo que o período das férias é a altura em que mais utentes se encaminham ao centro 

da Segurança Social. De acordo com o autarca, os utentes estão a ser encaminhados para o 

serviço de Ílhavo, a mais de 6 quilómetros de distância. 

Expeça-se 

Publique-se 

/         / 

O Secretário da 
Mesa 

 
 
 



 

A S S E M B L E I A  D A  R E P Ú B L I C A  

 

O Bloco de Esquerda lamenta o encerramento desta Delegação da Segurança Social por falta 

de pessoal que radica numa política errada de congelamento de admissões na função pública 

que, manifestamente, conduz a uma degradação da qualidade dos serviços com enormes 

prejuízos para os utentes. Consideramos que esta situação tem de ser resolvida 

imediatamente e que se deve realizar um levantamento nacional de todas as Delegações da 

Segurança Social que poderão estar nas mesmas situações. 

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais 

aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao 

Governo, através do Ministério Solidariedade e Segurança Social, as seguintes 

perguntas: 

1) Quem é responsável pelo encerramento da Delegação da Segurança Social de Vagos? 

2) Como pretende o MSSS agir de forma a garantir a abertura imediata daquela delegação? 

3) Que outras Delegações da Segurança Social poderão estar nesta situação? 

Palácio de São Bento, 07 de Julho de 2011. 

 

A deputada e o deputado 

 

Mariana Aiveca e Pedro Filipe Soares 

 


