
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 

O Centro Hospitalar do Médio Tejo tem uma abrangência populacional de 245 mil habitantes,

residentes diretamente em doze concelhos do distrito de Santarém (Abrantes, Alcanena,

Constância, Golegã, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Tomar,

Torres Novas e Vila nova da Barquinha), dois concelhos do distrito de Portalegre (Gavião e

Ponte de Sôr) e um do distrito de Castelo Branco (Vila de Rei). O hospital está dividido em três

unidades hospitalares nos concelhos de Abrantes, Tomar e Torres Novas. É, por isso, um centro

hospitalar crucial para um vasto território.

As obras de requalificação e expansão das Urgências Médico-Cirúrgicas no Hospital de

Abrantes, do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), com um custo de 2,9 milhões de euros,

são centrais para o melhor serviço aos cidadãos, mas igualmente para dotar os profissionais de

melhores condições de trabalho.

Os deputados do Partido Socialista eleitos pelo círculo eleitoral de Santarém reuniram no dia de

3 de janeiro com o Conselho de Administração do CHMT, tendo este exposto a situação de uma

obra que já está adjudicada e que ainda não foi iniciada.

Assim, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicitamos ao

Governo que, por intermédio do Ministro da Saúde, nos seja esclarecido se:

Tem o Ministério conhecimento desta situação? Qual o atual ponto de situação? Em que data

está prevista a resolução?

Palácio de São Bento, 25 de janeiro de 2023

Deputado(a)s

HUGO COSTA(PS)

ALEXANDRA LEITÃO(PS)

MARA LAGRIMINHA  COELHO(PS)



Deputado(a)s

MANUEL DOS SANTOS AFONSO(PS)

FRANCISCO DINIS(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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