
 

Informação à imprensa 
17 de dezembro de 2018 

 

Novo aparelho chegou esta tarde ao Heliporto Municipal 

 

Município de Macedo de Cavaleiros saúda 

rápida substituição do helicóptero do INEM 
 

O Município de Macedo de Cavaleiros congratula-se com a rápida 

substituição do helicóptero de emergência médica estacionado no Heliporto 

Municipal de Macedo de Cavaleiros. O presidente da autarquia admite que "esta 

pronta substituição do equipamento é o reconhecimento da importância que o 

mesmo tem para o Nordeste Transmontano e também uma forma simbólica de 

homenagear os quatro profissionais que pereceram no passado sábado". 

Benjamim Rodrigues admite que "percebendo a nossa apreensão, o presidente 

do Instituto Nacional de Emergência Médica, em conjunto com a Babcock 

(empresa proprietária do equipamento) e o Governo rapidamente 

providenciaram para que a atividade normal deste equipamento fosse 

rapidamente retomada". "De enaltecer ainda os muitos voluntários que se 

prontificaram a vir para esta base afeta ao Serviço de Helicópteros de 

Emergência Médica", salienta o autarca. 

"Desta forma volta a ser possível que em caso de urgência os doentes sejam 

rapidamente transportados das unidades de Saúde da região para hospitais 

centrais, com acesso a valências médicas que, por exemplo, não estão 

disponíveis na Unidade Local de Saúde do Nordeste", destacou. 



"Quero ainda aproveitar para saudar a equipa que agora entra ao serviço neste 

equipamento, desejando-lhes as maiores felicidades pois o sucesso do seu 

trabalho é também uma garantia de que as nossas populações continuam a ter 

acesso aos melhores cuidados de saúde possíveis", acrescenta Benjamim 

Rodrigues. 

O autarca de Macedo de Cavaleiros aproveitou ainda para "reiterar sentidas 

condolências aos familiares, amigos e colegas das quatro vítimas do trágico 

acidente do passado sábado". "O município e as gentes de Macedo de 

Cavaleiros não esquecem a forma como dedicaram a sua vida a salvar a vida 

dos outros, ao serviço da Emergência Médica", afirmou Benjamim Rodrigues. 

 

Agradecemos, desde já, toda a atenção dispensada a esta matéria e colocamo-

nos à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas através dos 

contactos abaixo mencionados. 

 
Serviço de Comunicação 
Município de Macedo de Cavaleiros 
 

Tel.: 278 420 420 
www.cm-macedodecavaleiros.pt 

https://www.facebook.com/cm.macedodecavaleiros 
 

E-mail: comunicacao@cm-macedodecavaleiros.pt | carla.mendonca@msimpacto.com | 
paulo.maia@msimpacto.com | miguel.pinto@msimapcto.com | helder.robalo@msimpacto.com 

Tel.: 278 420 420 | 22 203 3028 | Móvel: 96 3021181 | 96 2679553 

file:///C:/Users/Filipa%20Barbosa/Desktop/CM%20Macedo%20de%20Cavaleiros/CM%20Macedo/www.cm-macedodecavaleiros.pt
https://www.facebook.com/cm.macedodecavaleiros
mailto:comunicacao@cm-macedodecavaleiros.pt
mailto:carla.mendonca@msimpacto.com
mailto:paulo.maia@msimpacto.com
mailto:miguel.pinto@msimapcto.com
mailto:helder.robalo@msimpacto.com

