
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:

1 – O Grupo Parlamentar do CDS-PP tem recebido diversas queixas relativas aos tempos de

espera excessivos no Serviço de Urgência do Hospital de Guimarães.

2 – Hoje mesmo foram publicadas notícias dando conta que ontem, às 10h30 da manhã, já

estavam “16 ambulâncias no parque de estacionamento destinado àqueles veículos, pois não

podiam sair porque as macas estavam com os doentes na Urgência à espera da triagem”.

3 – Alegadamente, a maior afluência ao Hospital de Guimarães regista-se às segundas-feiras e

os tempos de espera para a triagem são recorrentemente excessivos.

4 – A este problema, somam-se as denúncias que nos têm chegado relativamente à falta de

camas e à falta de enfermeiros neste Hospital.

5 – Acresce, ainda, a desorçamentação que se tem registado no Hospital de Guimarães que, já

para 2017, vê o seu orçamento substancialmente reduzido.

6 – Ora, todos estes factores não ajudam a uma gestão eficaz do Hospital com vista à prestação

atempada e de qualidade dos cuidados de saúde aos seus utentes.

7 – Naturalmente, o Grupo Parlamentar do CDS-PP fica apreensivo relativamente a esta

matéria, entendendo, assim, ser da maior pertinência obter um esclarecimento por parte do

Senhor Ministro 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;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro da

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

respostas às seguintes perguntas:

1 – Confirma V. Exa. que os tempos de espera no Serviço de Urgência do Hospital de

Guimarães são recorrentemente excessivos?

2 – Confirma V. Exa. que se registam, também, falta de camas e falta de enfermeiros

suficientes neste Hospital?

3 – Porque motivo se registam frequentemente tempos de espera excessivos na triagem

do Hospital de Guimarães?

4 – Está, de algum modo, em causa a prestação de cuidados de saúde hospitalares

atempada e de qualidade no Hospital de Guimarães?

5 – Que medidas pretende V. Exa. tomar, de imediato, para acautelar e garantir a

qualidade da prestação de cuidados de saúde neste Hospital que, aparentemente, está

ameaçada?

Palácio de São Bento, terça-feira, 6 de Dezembro de 2016

Deputado(a)s

VÂNIA DIAS DA SILVA(CDS-PP)

TELMO CORREIA(CDS-PP)

ISABEL GALRIÇA NETO(CDS-PP)

TERESA CAEIRO(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELO BRANCO(CDS-PP)

PATRÍCIA FONSECA(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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