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Requerimento 
 

Localizadas no coração do Oceano Atlântico, as nove ilhas do nosso arquipélago constituem-se 
como um autêntico santuário para uma grande e variada quantidade de espécies marinhas, 
oferecendo uma enorme variedade de sítios de mergulho e uma vida marinha rica e abundante. 
 
É possível mergulhar em todas as ilhas da nossa Região com oferta de experiências turísticas tão 
diversificadas como mergulhos costeiros, mergulhos em sítios de naufrágio, mergulho em grutas, 
mergulho com tubarões e mergulho em montes submarinos remotos - onde o encontro com 
dezenas de jamantas e grandes cardumes de peixes pelágicos são regulares. 
 
Para que a oferta turística de mergulhar nos Açores seja a descoberta de um mar de emoções, 
deve haver especial cuidado em assegurar a segurança de existir continuamente disponíveis 
equipamentos e meios técnicos de intervenção e tratamento para situações de acidentes 
descompressivos que possam ocorrer em mergulhos efetuados no nosso mar. 
 
Atendendo à necessária urgência e rapidez de atuação em caso de acidente descompressivo e 
considerando a dispersão geográfica do nosso arquipélago, a Representação Parlamentar do PCP 
considera que é absolutamente fundamental que haja a disponibilização de câmaras hiperbáricas 
em pleno funcionamento em cada um dos três grupos de ilhas (Ocidental, Central e Oriental) e com 
técnicos devidamente formados para funcionarem com essas câmaras hiperbáricas. 
 
Assim, a Representação Parlamentar do PCP, ao abrigo das disposições regimentais 
aplicáveis, solicita ao Governo Regional as seguintes informações: 
 
Tem o Governo Regional conhecimento de quantas câmaras hiperbáricas se encontram em 
funcionamento nos Açores? Em que Unidades de Saúde da Região estão instaladas essas 
câmaras hiperbáricas? 
 
Existem câmaras hiperbáricas em pleno funcionamento em cada um dos nossos três grupos de 
ilhas (Ocidental, Central e Oriental)? Em cada um dos nossos três grupos de ilhas (Ocidental, 
Central e Oriental) há técnicos devidamente formados para funcionarem com esses equipamentos? 
 
Santa Cruz das Flores, 11 de Agosto de 2017 
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