
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 

O Bloco de Esquerda teve conhecimento da suspensão da produção adicional no IPO do Porto

desde o dia 1 de julho. Esta suspensão levará, como é óbvio, à redução do número de cirurgias

nesta unidade de saúde especializada em patologia oncológica e, consequentemente, ao

aumento da lista e tempo de espera.

Esta situação deve merecer preocupação e intervenção do Governo para que se volte a

aproveitar a capacidade do bloco operatório e para aumentar a capacidade cirúrgica nesta

unidade. É, no entender do Bloco de Esquerda, premente que o Governo intervenha nesta

unidade, de forma a perceber o que motivou esta suspensão de produção adicional e de forma a

solucionar a situação.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do

Ministério da Saúde, as seguintes perguntas:

Tem conhecimento da suspensão da produção adicional no IPO do Porto desde o dia 1 de

julho deste ano?

1.

O que levou a essa suspensão e que medidas estão a ser tomadas pelo Governo para que

se volte a aumentar o volume de cirurgias oncológicas neste IPO?

2.

Esta situação verifica-se noutros IPO?3.

Quais as consequências desta suspensão de atividade adicional em termos de listas e de

tempo de espera?

4.

Palácio de São Bento, 16 de julho de 2021

Deputado(a)s

MOISÉS FERREIRA(BE)

JOSÉ MOURA SOEIRO(BE)



Deputado(a)s

LUÍS MONTEIRO(BE)

MARIA MANUEL ROLA(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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