Grupo Parlamentar

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 609/XIV/1ª

REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO 5 DO HOSPITAL DA GUARDA E DO
PAVILHÃO DONA AMÉLIA

O Hospital Sousa Martins, que integra a Unidade Local de Saúde da Guarda (ULS Guarda),
serve todo o distrito da Guarda, o que perfaz cerca de 168 mil habitantes, e enfrenta desde
sempre inúmeras dificuldades, nomeadamente no que diz respeito aos recursos humanos
e ao edificado.
De facto, ao longo dos anos o hospital da Guarda tem tido um défice de profissionais, seja
pelas dificuldades de fixação de profissionais numa das zonas mais interiorizadas do país,
seja pela inexistência ou demora nas autorizações para contratação, seja pelo facto de as
instalações não serem as mais atrativas para o desenvolvimento a atividade profissional.
O distrito da Guarda e o Serviço Nacional de Saúde necessitam de mais profissionais,
principalmente numa altura em que é preciso recuperar a atividade suspensa, retomar a
atividade normal e, em simultâneo, manter vigilância e resposta à Covid19. Estas várias
frentes de intervenção exigem um reforço do SNS, que se deve materializar no aumento
do orçamento das instituições, no aumento do número de profissionais e no investimento
em equipamentos e instalações.
A fixação e o aumento do número de profissionais consegue-se com a óbvia abertura de
concursos para contratação, com a criação de carreiras dignas e incentivos ao
desenvolvimento de atividade em exclusividade no SNS e consegue-se também com a
criação de condições de trabalho que permitam o desenvolvimento profissional. Esse é
também um investimento infraestrutural e em equipamento e tecnologia.
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É exatamente neste aspeto – infraestrutural e de equipamentos e tecnologia – que o
Hospital Sousa Martins precisa de especial intervenção. Este hospital é, na verdade,
constituído por vários blocos, com idades e condições muito diferentes. O chamado
pavilhão 5, com cerca de 20 anos, necessita de intervenção para ali implementar o centro
materno infantil. Para além do pavilhão 5, é também necessária a célere intervenção no
pavilhão Dona Amélia, com cerca de 110 anos de idade, de forma a melhorar as condições
de conforto dos utentes e garantir a melhoria das condições de prestação de cuidados de
saúde.
Estas necessidades foram já sinalizadas pelo Bloco de Esquerda no passado, tendo o
Governo respondido, em 2018, que a requalificação do Pavilhão 5 para instalação do
centro materno infantil tinha sido considerada prioritária pela ARS Centro, encontrandose o projeto (orçamentado em quase 7 milhões de euros) em apreciação pela ACSS.
O que é certo é que, não obstante ser considerada uma intervenção prioritária, passaram
dois anos desde essa resposta e as necessidades de intervenção e de requalificação das
instalações mantêm-se.
Isso mesmo é referido e reivindicado numa petição com quase 20.000 assinaturas que foi
entregue à Assembleia da República. Nela, os peticionários sublinham a importância e
qualidade dos atuais serviços materno-infantis do Hospital Sousa Martins, assim como a
qualidade dos seus profissionais, mas referem a necessidade urgente de melhorar as
instalações. Sustentam esta afirmação em razões de segurança e de conforto e
humanização dos serviços.
O Bloco de Esquerda só pode concordar com estas reivindicações, até porque queremos e
defendemos um SNS de qualidade para todos os utentes. Isso faz-se com melhores
instalações e melhores condições para a prestação de cuidados, faz-se com conforto dos
utentes e condições de trabalho para os profissionais. Por isso, apresentamos a presente
iniciativa legislativa para que o Hospital Sousa Martins seja intervencionado de vez, não
só para preparar a instalação do centro materno infantil no Pavilhão 5, mas também para
requalificar e reabilitar o pavilhão Dona Amélia.
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Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do
Bloco de Esquerda propõe que a Assembleia da República recomende ao Governo que:
1.

Proceda, de imediato, à requalificação do pavilhão 5 no Hospital Sousa Martins, na
Guarda;

2.

Intervencione ainda o pavilhão Dona Amélia, de forma a garantir as condições de
conforto dos utentes e garantir a melhoria das condições de prestação de cuidados de
saúde.

Assembleia da República, 8 de setembro de 2020.
As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda,

Moisés Ferreira; Pedro Filipe Soares; Mariana Mortágua; Jorge Costa; Alexandra Vieira;
Beatriz Dias; Fabíola Cardoso; Isabel Pires; Joana Mortágua; João Vasconcelos;
José Manuel Pureza; José Maria Cardoso; José Soeiro; Luís Monteiro;
Maria Manuel Rola; Nelson Peralta; Ricardo Vicente; Sandra Cunha; Catarina Martins

Assembleia da República - Palácio de S. Bento - 1249-068 Lisboa - Telefone: 21 391 7592 - Fax: 21 391 7459
Email: bloco.esquerda@be.parlamento.pt - http://www.beparlamento.net/

3

