
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 

No passado dia 9 de Setembro a Sra .Ministra em resposta a questões colocadas pelos

deputados signatários transmitiu, citamos”….encontra-se em funcionamento desde 7 de

setembro de 2021 a nova ARD- SU da unidade das Caldas da Rainha, inserida no CHO.

Ora, é do conhecimento públicoque a ADR no Hospital das Caldas da Rainha se encontra

encerrada, sem data de reabertura, com a consequência obvia na ineficiência dos serviços

prestados no referido hospital.

Quanto à criação ao hospital de dia de diabetes para o hospital das Caldas da Rainha, e tendo a

Sra. Ministra referido que se encontra em fase de revisão técnica, surge uma preocupação clara

sobre a intenção da sua concretização.

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

Deputados abaixo assinados, do Grupo Parlamentar do PSD, vêm, por este meio, dirigir à

Ministra da Saúde, através de Vossa Excelência, as seguintes perguntas:

Sra. Ministra por quanto tempo permanecerá encerrada a ADR no Hospital das Caldas da

Rainha?

1.

Relativamente ao hospital de dia de diabetes solicitam os signatários que a Sra. Ministra

assuma se o referido serviço vai ou não ser implementado?

2.

Palácio de São Bento, 22 de outubro de 2021

Deputado(a)s

HUGO PATRÍCIO OLIVEIRA(PSD)

MARGARIDA BALSEIRO LOPES(PSD)



Deputado(a)s

PEDRO ROQUE(PSD)

OLGA SILVESTRE(PSD)

JOÃO GOMES MARQUES(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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