
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

O distrito de Setúbal tem mais de 800 mil habitantes, sendo um dos distritos do País com mais

população. Estes números fazem com que os cuidados de saúde sejam uma prioridade para a

região, que está cada vez mais envelhecida.

O gradual envelhecimento da população do distrito determina a necessidade do estado efectuar

investimento progressivo nos cuidados de saúde continuados/paliativos, de modo a proporcionar

uma vida digna e com qualidade para os idosos e para os cidadãos com incapacidades/doenças

crónicas.

Assim, os Deputados do Partido Social Democrata eleitos pelo Círculo Eleitoral de Setúbal, ao

abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis vêm requerer, a seguinte informação:

Desde 2011, quais os investimentos, intervenções, acordos de cooperação feitos no

tratamento de cuidados continuados e paliativos no Distrito de Setúbal?

1.

Quantas unidades de cuidados continuados existiam, bem como o número de camas

contratualizadas, por concelho, em 2011?

2.

Quantas unidades de cuidados continuados existiam, bem como o número de camas

contratualizadas, por concelho, em 2014?

3.

Nos anos subsequentes e até à presente data, qual o número de novas unidades de

cuidados continuados, por concelho, bem como o número de camas contratualizado?

4.

Palácio de São Bento,  sexta-feira, 3 de Julho de 2015

Deputado(a)s

PAULO SIMÕES RIBEIRO(PSD)

BRUNO VITORINO(PSD)

PEDRO DO Ó RAMOS(PSD)

MARIA DAS MERCÊS BORGES(PSD)



Deputado(a)s

NUNO FILIPE MATIAS(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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.


	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Requerimento[0]: 
	txtRequerimento[0]: 
	txtNrRequerimento[0]: 
	txtLegRequerimento[0]: 
	txtSessaoRequerimento[0]: 
	txtTipoRequerimento[0]: 

	Pergunta[0]: 
	txtPergunta[0]: X
	txtNrPergunta[0]: 2857
	txtLegPergunta[0]: XII
	txtSessaoPergunta[0]: 4

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 2015-07-09
	#field[1]: 

	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: Evolução no Tratamento de Cuidados Continuados e Paliativos no Distrito de Setúbal
	txtDestinatario[0]: Min.  da  Saúde

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 
	Info[0]: 
	txtSerial[0]: 88925_2126
	txtFolio[0]: 31552



		2015-07-03T17:06:25+0100
	Paulo Simões Ribeiro (Assinatura)


		2015-07-09T16:57:33+0100
	Raúl de Almeida (Assinatura)


		2015-07-09T17:07:53+0100
	Florinda Veiga


		2015-07-03T17:07:25+0100
	SD-DSS Signature id-f892e214b6a3bf7d8d74e01da10ec5b0


		2015-07-09T16:57:52+0100
	SD-DSS Signature id-f7b6c358de69f9458ebf3d5fb1024d0d


		2015-07-09T17:08:00+0100
	SD-DSS Signature id-9723bed9cb0640a5f4fe0c9a68e2f077




