
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 – Uma auditoria do Tribunal de Contas agora divulgada revela que, entre 2010 e 2015, a PPP

do hospital de Braga levou ao aumento das listas e dos tempos de espera tanto para consultas,

como para cirurgias, alegadamente, “por desajustamento da produção anual de cuidados

contratada pelo Estado ao parceiro privado”.

2 – De acordo com a auditoria, o hospital de Braga tem dos piores resultados em termos de

tempos de espera para consultas e cirurgias, relativamente às unidades de saúde utilizadas

como termo de comparação, como o Centro Hospitalar do Porto ou o Centro Hospitalar de São

João.

3 – Ainda segundo o Tribunal de Contas, a situação económico-financeira da entidade gestora

será “frágil”, operando esta entidade, desde 2011, “numa situação de falência técnica que,

segundo as previsões, se manterá até ao final do contrato de gestão, em 2019”.

4 – Este fim-de-semana, o Senhor Ministro da Saúde revelou, em entrevista, que a PPP de

Cascais não vai ser renovada não estando, no entanto, ainda decidido se o hospital passará

para a gestão do Estado ou se será aberto um novo concurso internacional.

5 – Tendo em conta a auditoria do Tribunal de Contas relativa ao hospital de Braga e tendo em

conta a decisão agora anunciada relativamente à PPP do hospital de Cascais, o Grupo

Parlamentar do CDS-PP entende ser importante obter um esclarecimento do Senhor Ministro da

Saúde relativamente ao futuro do hospital de Braga.

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 – Que medidas pretende V. Exa. tomar no sentido dos resultados do hospital de Braga

passarem rapidamente a competir com os resultados dos Centros Hospitalares do Porto e

de São João, nomeadamente no que diz respeito às listas e aos tempos de espera para

consultas e cirurgias?

2 – Tendo V. Exa. afirmado este fim-de-semana que a PPP de Cascais não irá ser

renovada, já tomou alguma decisão relativamente à continuidade, ou não, da PPP de

Braga?

Palácio de São Bento, terça-feira, 20 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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