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Assunto: Relatório do Grupo de Trabalho para o Centro de Contacto SNS 24

Destinatário: Ministra da Saúde

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
O Despacho n.º 6931/2009 do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, publicado a 5 de
agosto de 2019 no Diário da República determina a criação de um Grupo de Trabalho para o
Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde (SNS 24).
O Grupo de Trabalho criado tinha como objetivo definir o objeto do futuro concurso público de
exploração do SNS 24, nomeadamente no que diz respeito ao modelo de funcionamento,
operacionalização do acordo e impacto financeiro, bem como o desenvolvimento de trabalhos
técnicos quanto ao alinhamento das triagens, à definição de objetivos e metas paras as linhas
de serviços e à definição da carteira de serviços.
O Despacho determina que o Grupo de Trabalho tinha de apresentar um relatório final até 15 de
outubro de 2019 e que deve produzir documentação técnica que permita robustecer os serviços
existentes.
Assim, ao abrigo da alínea e) do artigo 156º da Constituição e nos termos do artigo 229º do
Regimento da Assembleia da República, vimos requerer ao Ministério da Educação e ao
Ministério da Saúde que nos seja facultada uma cópia do relatório final do Grupo de Trabalho
para o Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde e da documentação técnica produzida.

Palácio de São Bento, 20 de março de 2020
Deputado(a)s
PAULA SANTOS(PCP)
JOÃO DIAS(PCP)
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