
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 

Considerando que:

Com o título «Ambulâncias retidas no Hospital de Penafiel por falta de macas», o Jornal de

Notícias deu conta de que na tarde de segunda-feira, dia 18 de novembro, mais de 25

ambulâncias de corporações de bombeiros e delegações da Cruz Vermelha do Tâmega e Sousa

ficaram retidas à porta da urgência do Hospital Padre Américo, em Penafiel, por falta de macas.

A notícia refere que houve casos em que foram precisas três horas e meia para que macas

ocupadas por utentes, a aguardar por internamento ou alta, fossem libertadas, sendo que «as

corporações de bombeiros lamentam esta situação já que esta retenção de meios pode colocar

em causa o socorro e obriga a grande ginástica».

Esta é uma situação que já se verificou na semana passada e foi entretanto confirmada pelo

Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, que inclui o Hospital

Padre Américo, em Penafiel, e o Hospital de Amarante, e serve uma população superior a meio

milhão de pessoas.

O Serviço de Urgência do Hospital Padre Américo é a segunda maior urgência hospitalar do

norte e a quarta maior do país.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

As Deputadas do CDS-PP, abaixo-assinadas, vêm por este meio requerer à Senhora Ministra da

Saúde, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,



respostas às seguintes perguntas:

1- Confirma V. Exa. esta situação ocorrida já por duas vezes no Hospital Padre Américo,

em Penafiel?

2- Quando serão adquiridas macas para o Hospital Padre Américo?

3- Que medidas estão a ser tomadas para que esta situação não volte a verificar-se?

4- Pode V. Exa. assegurar que com a retenção de ambulâncias no serviço de urgência do

Hospital Padre Américo não está em causa a prestação de socorro às populações do

norte do país, nomeadamente na área de referência desta unidade de saúde?

Palácio de São Bento, 19 de novembro de 2019

Deputado(a)s

CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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