
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 – De acordo com notícias vindas recentemente a público, a falta de profissionais e o excesso

de internamentos estarão a colocar o Serviço de Urgência do Hospital de Portalegre “à beira da

ruptura”.

2 – Alegadamente, o Hospital terá capacidade para 18 camas de internamento no Serviço de

Observação, mas haverá alturas em que chegarão a estar 40 doentes ali internados.

3 – A estes 40 doentes acrescem, segundo as mesmas notícias, mais 22 macas com doentes

espalhadas pelo corredor.

4 – Haverá, ainda, situações em que o Serviço fica apenas com um enfermeiro para os 40

doentes internados.

5 – Ora, esta situação leva, naturalmente, ao caos e à ruptura do Serviço de Urgência daquele

Hospital.

6 – Segundo declarações públicas do Director do Serviço, Dr. Hugo Capote, “não é possível

fingir que, nestas circunstâncias, se prestam cuidados de saúde. Não se prestam cuidados de

saúde, os doentes estão aqui e nós acudimos aqueles que estão piores”.

7 – Alegadamente, a Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA) já terá pedido

abertura de concurso para 30 enfermeiros. No entanto, estes enfermeiros seriam para todo o

distrito quando, só para o Hospital de Portalegre, seriam necessários 34. Portanto, os 30

pedidos serão insuficientes para colmatar a falta de enfermeiros daquele Hospital.

8 – Perante estes factos, o Grupo Parlamentar do CDS-PP fica, naturalmente, bastante

apreensivo 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. os factos acima enunciados relativos ao Serviço de Urgência do

Hospital de Portalegre?

2 – Confirma V. Exa. que, por vezes, aquele Serviço dispõe apenas de um enfermeiro para

40 doentes internados?

3 – Como comenta V. Exa. as declarações do Director daquele Serviço, acima citadas?

4 – Está a qualidade da prestação de cuidados de saúde ameaçada?

5 – Pretende V. Exa. proceder à contratação de enfermeiros para o Hospital de

Portalegre? Se sim, quantos pretende contratar e quando?

Palácio de São Bento, quarta-feira, 26 de Outubro de 2016

Deputado(a)s

ISABEL GALRIÇA NETO(CDS-PP)

TERESA CAEIRO(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELO BRANCO(CDS-PP)

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP)

ANTÓNIO CARLOS MONTEIRO(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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