
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 informações enviadas ao GP PSD a entidade SMC - Serviços Médicos de

Cardiologia Lda e a ADSE celebraram uma convenção em 1 de Abril de 1999, e com a abertura

dos seus serviços nas modernas instalações da CCA - Clínica do Coração do Alentejo SA,

fundada em 2009, foi possível oferecer aos seus beneficiários da ADSE (mais de 5500 inscritos

em 2013) um serviço de elevada qualidade, até que em Março de 2013 a mesma foi suspensa,

fruto de uma denúncia anónima que se veio a revelar infundada pelos serviços de auditoria da

própria ADSE (primeiro pelo DSAP e posteriormente pelo GAP).

A referida suspensão e simultânea denúncia da convenção, provocou um grande prejuízo para

os beneficiários da ADSE, que deixaram de ter verdadeiramente possibilidade de escolha.

Atualmente o distrito de Portalegre não tem cobertura por convencionados com a ADSE, o

distrito de Beja tem apenas 1 e o de Évora outro, considerando-se incompreensível, suprimir a

convenção, com o maior núcleo de cardiologia do Alentejo, logo a seguir ao Hospital do Espírito

Santo de Évora.

Segundo as mesmas fontes, por diversas vezes a CCA/SMC, vem reiterando junto dos órgãos

dirigentes da ADSE a sua inteira disponibilidade para continuar a desempenhar a sua missão,

designadamente junto dos beneficiários da ADSE numa região em que é preocupante a elevada

prevalência de patologias do foro cardiovascular, com a consequente mortalidade, morbilidade e

absentismo, mas infelizmente não obtiveram qualquer resposta até à presente data.

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 – Tem conhecimento desta situação?

2 – Sendo estes Serviços de Saúde de forte carência e fundamentais na Região Alentejo, quais



as razões que levam à ADSE a não retomar a convenção com a entidade acima referida, ou

então, a abertura de outras possibilidades?

Palácio de São Bento, 2 de julho de 2019
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____________________________________________________________________________________________________________________________
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
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Presidentes da Assembleia da República.
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