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Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O artigo 30.º da Lei n.º 15/2014, de 21 de março, determina que “O membro do Governo

responsável pela área da saúde apresenta à Assembleia da República, até 31 de maio, um

relatório sobre a situação do acesso dos portugueses aos cuidados de saúde nos

estabelecimentos do SNS e convencionados no âmbito do sistema de saúde, bem como de

avaliação da aplicação da presente lei, relativo ao ano anterior.”

Sucede que, em incumprimento dos seus deveres legais, a Ministra da Saúde não apresentou

ainda, à Assembleia da República, no final deste mês de Julho, o RelatórioAnual de Acesso a

Cuidados de Saúde relativo ao ano de 2021, omissão que prejudica o exercício da fiscalização

do Governo pela Assembleia da República.

Esta falha é tanto mais incompreensível quanto é certo que, tanto a Ministra Marta Temido como

o Secretário de Estado Adjunto António Sales têm partilhado publicamente dados sobre o

número de consultas e cirurgias realizadas no âmbito do Serviço Nacional de Saúde (SNS),

como ainda recentemente sucedeu, por exemplo, numa audição parlamentar daquela, sobre

política geral de saúde, ou, ainda ontem, em declarações deste, a propósito dos constantes

constrangimentos que se verificam nos serviços de urgência hospitalares do SNS.

Assim, ao abrigo das normas constitucionais e regimentais aplicáveis, designadamente da

alínea e) do artigo 156.º da Constituição da República Portuguesa, vêm os Deputados abaixo

assinados, por intermédio de V.ª. Exa., solicitar à Ministra da Saúde o envio ou a

disponibilização online, com caráter de urgência, do Relatório sobre a situação do acesso dos

portugueses aos cuidados de saúde nos estabelecimentos do SNS e convencionados, no

âmbito do sistema de saúde, relativo ao ano de 2021.



Palácio de São Bento, 28 de julho de 2022

Deputado(a)s

RICARDO BAPTISTA LEITE(PSD)

RUI CRISTINA(PSD)

PEDRO MELO LOPES(PSD)

CLÁUDIA BENTO(PSD)

FERNANDA VELEZ(PSD)

MIGUEL SANTOS(PSD)

FÁTIMA RAMOS(PSD)

GUILHERME ALMEIDA(PSD)

HELGA CORREIA(PSD)

INÊS BARROSO(PSD)

JORGE SALGUEIRO MENDES(PSD)

MÓNICA QUINTELA(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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