
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 

A comunicação social noticiou no passado dia 5 de Fevereiro que, no Hospital de Cascais, uma

mulher morreu durante o processo de interrupção da gravidez, não tendo o Hospital

disponibilizado apoio psicológico para apoiar a família.

Por consideramos que este era essencial, entendemos ser pertinente questionar o Governo

sobre os factos que motivaram a ausência deste apoio.

Assim,

Ao abrigo do disposto na alínea e) do artigo 156.º da Constituição da República Portuguesa e da

alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento da Assembleia da República, vem o signatário, por

intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem, solicitar as

seguintes informações ao Ministério da Saúde:

Tem o Governo conhecimento da referida situação?1.

Qual o motivo para não ter sido disponibilizado apoio psicológico à família da mulher que

faleceu durante o processo de interrupção da gravidez?

2.

Tem o Governo conhecimento de situações similares? Quais?3.

Quantos psicólogos exercem funções no Hospital de Cascais?4.

Considera este número suficiente para as necessidades? Porquê?5.

Palácio de São Bento, 20 de fevereiro de 2019

Deputado(a)s

ANDRÉ SILVA(PAN)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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