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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O diretor do serviço de oncologia do Hospital de Santa Maria disse que a falta de condições

neste hospital está a colocar dificuldades no tratamento oncológico. Segundo o mesmo, existem

dificuldades que podem levar a que o hospital tenha que constituir listas de espera para

tratamento, o que não é claramente a melhor solução para os utentes.

A falta de espaço e a falta de profissionais são apontados como os principais problemas para

responder ao aumento da procura por parte dos utentes.

“Tenho pessoas que queriam ficar no meu serviço, mas não são abertas vagas para isso. Há

cada vez mais doentes, preciso de mais médicos, há médicos que querem ficar no serviço com

o ordenado que é oferecido no sistema nacional de saúde e não são abertas vagas para as

pessoas poderem ficar", disse o diretor de Serviço.

Este é um problema que o Governo pode e deve resolver imediatamente, abrindo já os

concursos para contratação dos médicos recém-especialistas que acabaram a sua formação em

abril. O que não pode existir é o atraso de quase um ano que o Governo provocou no último

concurso para especialidades hospitalares.

Lembramos que ainda recentemente a Assembleia da República aprovou uma iniciativa

legislativa do Bloco de Esquerda para que os concursos para a contratação de médicos recém-

especialistas sejam abertos até 30 dias após a conclusão da formação específica. É agora o

momento de o Governo cumprir com esta recomendação.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do

Ministério da Saúde, a seguinte pergunta:

O Governo vai ou não abrir, durante o mês de maio, um concurso para a contratação dos

médicos especialistas recém-formados, em particular para as especialidades hospitalares?



Palácio de São Bento, 17 de maio de 2018

Deputado(a)s

MOISÉS FERREIRA(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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