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Assunto: CentroHospitalarTondela-Viseu
Pedidode Cópiado EstudoEstratégicodo HospitalCândidode Figueiredode Tondela.
Destinatário: MinistériodaSaúde

Ex.mo Sr. Presidenteda AssembJeiada República

No passado dia 15 de Dezembro foi criado o Centro Hospitalar Tondela-Viseu,
resultante da fusão dos hospitais Cândido de Figueiredo (Tondela) e São
Teotónio (Viseu).
A criação deste Centro Hospitalar surgiu ao arrepio de tudo o que tinha sido
prometido pelo anterior Ministro da Saúde (Prof. Doutor Correia de Campos),
bem como pela actual Tutela, nomeadamente quando afirmaram que só após a
divulgação pública do referido Estudo se tomariam decisões sobre esta matéria;
A criação deste Centro Hospitalar foi concretizado em surdina, possivelmente
por não ser possível à tutela justificar a criação de mais uma nomenclatura na
organização administrativa da Saúde, quando aquelas já existentes, não só não
satisfazem as necessidades das populações bem como o seu modelo de gestão
se tem traduzido num aumento da despesa nesta área;
O silêncio ao longo destes últimos dois anos que culminou, agora, com a
criação do Centro Hospitalar, revela aquela que sempre foi a verdadeira
intenção do governo: englobar o Hospital Cândido Figueiredo, num novo
modelo de gestão.
O modo como este Centro Hospitalar foi criado, traduz-se, igualmente, num total
desrespeito pelos funcionários do Hospital Cândido Figueiredo, bem como pelas
inúmeras populações servidas por aquela unidade de saúde.
Face ao exposto, os deputados abaixo assinados do Grupo Parlamentar do
Partido Social Democrata, eleitos pelo Distrito de Viseu, vêm requerer a V.
Excelência se di ne re uerer ao Governo, através de Sua Excelência a Sra.
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Ministra da Saúde, e ao abrigo da alínea d) e e) do artigo 1560 da Constituição
da República Portuguesa e da alínea e) do nO1 do Regimento da Assembleia
da República, a fim de disponibilizar:
1. Cópia do Estudo realizado pela Escola Superior de Saúde do Porto e
coordenado pelo professor Doutor Daniel Bessa sobre a estratégia a
adoptar relativamente ao Hospital Cândido de Figueiredo de Tondela;
2. Organigrama do novo Centro Hospitalar ora criado;
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