
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Matosinhos presta cuidados de saúde primários,

diferenciados e continuados à população dos concelhos de Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa

de Varzim. É constituída pelo Hospital Pedro Hispano e pelo Agrupamento de Centros de Saúde

(ACES) de Matosinhos, onde se incluem o Centro de Diagnóstico Pneumológico, a Unidade de

Saúde Pública, o SASU Matosinhos e os Centro de Saúde Matosinhos, São Mamede de Infesta,

Senhora da Hora e Leça da Palmeira.

As unidades desta ULS têm vindo a deparar-se com repetidas falhas no sistema informático. Na

semana passada, mais uma vez a situação fez-se sentir: o Centro de Saúde de São Mamede de

Infesta esteve sem acesso ao sistema informático entre as 8h00 e as 10h00 da manhã, o que

causa evidente stranstornos aos utentes e aos profissionais de saúde.

O Bloco de Esquerda pretende saber que medidas estão a ser encontradas para resolver esta

situação bem como quando se prevê a sua total superação.

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 da Saúde, a seguinte pergunta:

O Governo tem conhecimento da situação exposta?1.

Porque motivo se registam repetidas falhas no acesso ao sistema informático da ULS de

Matosinhos?

2.

Estão a ser equacionadas medidas para ultrapassar esta situação?3.

Quando se prevê que estejam resolvidos os problemas com o sistema informático da ULS de

Matosinhos?

4.



Palácio de São Bento, 21 de abril de 2018

Deputado(a)s

MOISÉS FERREIRA(BE)

JOSÉ MOURA SOEIRO(BE)

LUÍS MONTEIRO(BE)

JORGE CAMPOS(BE)

MARIA MANUEL ROLA(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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