
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:

Desde o final de 2020 que não há Comissão Nacional de Cuidados Paliativos nomeada o que,

manifestamente, compromete o desenvolvimento desta que é uma área prioritária.

A anterior Comissão Nacional elaborou dois planos estratégicos – cujas metas ficaram a grande

distância de ser alcançadas. Urge, pois, que seja nomeada a nova Comissão Nacional de

Cuidados Paliativos para que se possa ter um novo impulso em benefício dos doentes que

precisam destes cuidados, e as suas famílias.

Relembramos que a cobertura universal de cuidados paliativos no nosso país está longe de

estar alcançada, com profundas assimetrias, quer ao nível geográfico, quer ao nível de

tipologias de cuidado.

O CDS-PP tem vindo a apresentar diversas iniciativas legislativas relativas aos cuidados

paliativos e à prioridade que considera que tem de ser dada a esta área. Neste sentido, não

podemos pactuar silenciosamente com este “atraso” do Governo que compromete o acesso de

milhares de pessoas a cuidados de saúde especializados e diferenciados.

Face ao exposto, e dada a gravidade do que está em causa, o Grupo Parlamentar CDS-PP

considera ser imprescindível obter esclarecimentos urgentes da parte da Senhora Ministra da

Saúde.

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;



A Deputada do CDS-PP, abaixo-assinada, vem 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- Afirmando o Governo que os cuidados paliativos são uma área prioritária, como

justifica V. Exa que o país esteja há quatro meses sem a Comissão que coordena a Rede

Nacional de Cuidados Paliativos e que cria os planos estratégicos desta área?

2- Quando vai ser nomeada a nova Comissão Nacional de Cuidados Paliativos?

Palácio de São Bento, 31 de março de 2021

Deputado(a)s

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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