
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:

Nos últimos dias, vieram a público notícias relativamente à falta de médicos e enfermeiros no

Centro Hospitalar e Universitário da Cova da Beira (CHUCB) para poderem ser assegurados

todos os serviços, nomeadamente os de especialidades cirúrgicas (como Urologia, Oftalmologia,

Estomatologia, Reumatologia e ORL), o que, alegadamente, terá levado o Conselho de

Administração (CA) encerrar alguns destes serviços durante o período de Verão.

A este propósito, a Comissão Política Distrital do CDS-PP de Castelo Branco emitiu um

comunicado pedindo respostas concretas ao CA do CHUCB, respostas que, até à data, não

foram dadas directamente, tendo o Senhor Presidente do CA respondido apenas à Agência

LUSA que não houve encerramento de serviços, houve apenas uma reorganização interna

durante o período de Verão, para promover “uma gestão adequada dos recursos” durante este

período em que “temos necessariamente profissionais de férias e tendo também em

consideração que a taxa de ocupação e a procura são mais reduzidas, optamos por concentrar

os doentes num serviço, sem que a resposta seja posta em causa”.

Que os hospitais procedam a reorganizações internas dos seus serviços com vista a uma

melhor e mais eficaz gestão e sem colocar em causa o acesso dos utentes aos cuidados de

saúde de que necessitam, com qualidade e em tempo útil, ao Grupo Parlamentar do CDS-PP

parece muito bem.

No entanto, a informação que nos tem sido transmitida é que, mais do que acautelar o período

de Verão em que, evidentemente, mais profissionais estão de férias, esta concentração de

serviços dever-se-á essencialmente à falta de enfermeiros que se regista desde há bastante

tempo no CHUCB e que se terá agravado com a implementação das 35 horas semanais de

trabalho, sem a prévia contratação dos enfermeiros necessários à implementação desta medida.

Tem-nos sido, ainda, transmitido que estarão em falta mais de 100 enfermeiros no CHUCB e



que o CA terá já efectuado alguns pedidos de contratação de enfermeiros, mas que não se sabe

de quantos, nem se já terá obtido autorização para essas contratações.

Assim, e face a todas estas dúvidas e incertezas que pairam sobre o funcionamento dos

serviços no CHUCB, o Grupo Parlamentar do CDS-PP entende ser da maior relevância 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 Senhor Ministro

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

respostas às seguintes perguntas:

1 - Houve, ou não, algum serviço de especialidade cirúrgica – em particular o de Urologia

– que tenha sido encerrado este Verão, no Centro Hospitalar e Universitário da Cova da

Beira? Se sim, quais e quando serão reabertos?

2 - Assegura V. Exa. que nenhum utente deste Centro Hospitalar e Universitário foi ou

está a ser prejudicado com esta alegada reorganização de serviços apenas durante o

período de Verão?

3 - Quantos enfermeiros estão em falta, neste momento, no Centro Hospitalar e

Universitário da Cova da Beira?

4 - Quantos pedidos de contratação de mais enfermeiros foram feitos, e quando, por parte

do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário da Cova da Beira?

5 - Desses pedidos, quantos já foram autorizados e quantos aguardam autorização do

Ministério das Finanças?

Palácio de São Bento, 27 de agosto de 2018

Deputado(a)s

ISABEL GALRIÇA NETO(CDS-PP)

JOÃO REBELO(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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