
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 

De acordo com o noticiado num órgão de comunicação social nacional e de acordo com o

depoimento de várias testemunhas, há cerca de 20 dias que o Hospital Espírito Santo de Évora,

se encontra com falta de água quente, situação esta que está a provocar várias queixas por

parte de utentes e funcionários.Continuar a ler

A informação prestada é que o referido corte de água quente se deve ao facto de em maio deste

ano ter sido detetado um caso de legionella nas instalações da Unidade Hospitalar.

Deste modo, as autoridades médicas avançaram que os duches dos utentes tinham de ser

tomados sempre com recurso a água fria, de acordo com o mesmo comunicado.

A situação vai manter-se até novas ordens.

Estamos perante uma situação em que, sobretudo as crianças, os mais velhos e os mais

fragilizados são forçados a tomar banho de água fria.

Apesar dos enormes esforços que as equipas de saúde e funcionários do Hospital Espírito

Santo de Évora têm efetuado, estamos perante uma situação que é claramente inadmissível!

Não é aceitável não se resolver rapidamente esta situação. Os doentes e outros utentes não

têm culpa da ineficácia e ineficiência do HESE.

Assim, ao abrigo, das normas constitucionais e regimentais, solicita-se a V. Exa., que se digne a

obter junto da Sra. Ministra da Saúde, resposta à seguinte questão:

1 – Para quando a resolução do problema da falta de água quente no Hospital Espírito Santo de

Évora?



Palácio de São Bento, 21 de junho de 2019

Deputado(a)s

ANTÓNIO COSTA SILVA(PSD)

ADÃO SILVA(PSD)

RICARDO BAPTISTA LEITE(PSD)

MARGARIDA MANO(PSD)

BERTA CABRAL(PSD)

FÁTIMA RAMOS(PSD)

ANA OLIVEIRA(PSD)

ÁLVARO BATISTA(PSD)

ANTÓNIO VENTURA(PSD)

JOSÉ SILVANO(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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