
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 

Noticiou o Diário de Notícias, a 14 de Dezembro de 2016, que “O Hospital de Cascais deve

manter-se com uma gestão privada, mas o governo deve lançar um novo concurso para uma

nova parceria”, acrescentando esse jornal que tal é “a conclusão do relatório da Unidade

Técnica de Acompanhamento de Projetos (UTAP), que está sob a tutela do Ministério das

Finanças, a que o DN teve acesso e que foi entregue ao Ministério da Saúde.”

Significa isto que o relatório da UTAP sobre a PPP do Hospital de Cascais foi facultado a um

órgão de comunicação social antes de ser enviado pelo Governo à Assembleia da República,

situação em si inaceitável, agravada pelo facto de ter decorrido já mais de uma semana desde a

data em que o referido documento oficial foi ‘disponibilizado’ à imprensa.

A reforçar o que se afirma, cumpre lembrar que, no passado dia 22 de Junho, o Sr. Ministro da

Saúde asseverou, em sede de Comissão parlamentar de Saúde, que “Quanto às Parcerias

Público-Privadas (…) há um estudo (…) que tem de ser obrigatoriamente realizado pela UTAP,

no âmbito do Ministério das Finanças (…) nós aguardamos pela conclusão deste estudo, que

tem carácter imperativo e, nessa altura (…) nós, naturalmente que informaremos o

Parlamento sobre qual é a posição que o Governo tomará sobre os programadas PPP em

Portugal.”

Assim, ao abrigo das normas constitucionais e regimentais aplicáveis, vêm os Deputados Miguel

Santos, Ângela Guerra e Luís Vales, abaixo assinados, por intermédio de V.ª. Exa., solicitar que

o Sr. Ministro da Saúde providencie com a maior urgência o envio imediato do Relatório que a

Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos elaborou sobre a Parceria Público-Privada

do Hospital de Cascais.

Palácio de São Bento, quarta-feira, 21 de Dezembro de 2016



Os Deputados,

Miguel Santos

Ângela Guerra

Luis Vales

Palácio de São Bento, quarta-feira, 21 de Dezembro de 2016

Deputado(a)s

ÂNGELA GUERRA(PSD)

LUÍS VALES(PSD)

MIGUEL SANTOS(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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