
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.

Umas das maiores preocupações, que tem vários anos, é a falta de profissionais de saúde nos

Centros Hospitalares do Distrito de Setúbal, nomeadamente no acesso a consulta de

especialidades.

Contudo, e apesar de nos últimos anos o país ter estado sob o Programa de Assistência

Financeira, entretanto terminado, sob o qual foi obrigado a duras restrições orçamentais, o

Ministério da Saúde tem desenvolvido esforços no sentido de colmatar os problemas mais

prementes.

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:

Qual o número total de médicos que exercia nos Centros Hospitalares do Distrito de Setúbal

em 2011 e qual o número actual?

1.

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.
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