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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Bloco de Esquerda reuniu, no dia 19 de julho de 2019, com a Administração Regional de

Saúde Norte. Nessa reunião, foi debatida, entre outros assuntos, a construção do novo Hospital

de Barcelos.

Foi aí afirmado pelo Presidente do Conselho Executivo da ARS que até final do mês de outubro

seria entregue ao Conselho de Administração do referido hospital um Projeto Funcional sobre o

modo de funcionamento do novo hospital.

Até ao momento nada foi esclarecido e continuamos sem saber do paradeiro e conteúdo do

projeto funcional que a ARS iria fazer sobre o funcionamento do novo hospital.

Não obstante isto, o senhor Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, enviou aos membros

da Comissão da Assembleia Municipal para defesa da construção do novo hospital, a

informação de que na sequência de contactos estabelecidos com a ARS Norte, esta entidade,

no passado dia 4 de fevereiro, lhe tinha endereçado a seguinte declaração:

“(…) foi sinalizado à tutela por parte desta ARS a necessidade de inclusão da construção do

Novo Hospital de Barcelos no mapa de investimentos para os próximos 4 anos, com um

faseamento ainda não determinado. Para efeitos desta necessidade, uma vez que estamos

perante uma tipologia de Hospital de proximidade, o investimento previsto foi na ordem dos

40M€”.

Como se compreende, esta notícia, rapidamente difundida pelos órgãos de comunicação social

local e pelas redes sociais, despoletou alarido social devido às fortes expetativas da população

que há décadas anseia por tal execução.

Para esclarecimento de dúvidas e conhecimento da realidade dos factos, órgãos de

comunicação social local colocaram questões à Senhora Ministra da Saúde. Na sequência

destas mesmas perguntas, foi enviado pelo Assessor de Imprensa da ARS Norte, Antonino



Leite, a seguinte aclaração:

“Em resposta às questões colocadas ao gabinete da Senhora Ministra da Saúde, informamos

que a construção do novo Hospital de Barcelos foi sinalizada por parte da ARS Norte como um

investimento que poderá ser considerado num horizonte temporal a definir tendo em

consideração a análise pormenorizada do projeto, os fundos comunitários utilizáveis e os meios

financeiros do País”.

Na última reunião ordinária de Assembleia Municipal (sexta-feira, dia 28 de fevereiro) perante as

dúvidas levantadas pelo deputado municipal do BE, José Maria Cardoso, o Senhor Presidente

da Câmara Municipal de Barcelos, depois de ter dito que não percebia a “trapalhada” da

resposta do Gabinete do Ministério, afirmou, perentoriamente, que tinha um documento de

compromisso da ARS Norte nos termos que tinha dado conhecimento público.

Perante afirmações com linguagem e conteúdo, no mínimo, nada coincidente e tendo em conta

que o hospital de Barcelos não consta dos investimentos em novos hospitais propostos pelo

Governo e que a proposta do Bloco para incluir este e outros hospitais no Orçamento do Estado

para 2020 foi rejeitada pelo Partido Socialista, consideramos que é da maior importância

esclarecer toda esta situação.

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

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do

Ministério da Saúde as seguintes perguntas:

Qual o documento que foi enviado ao senhor Presidente da Câmara Municipal de Barcelos

que permita a este autarca afirmar que tem garantia da ARS Norte da inclusão do Hospital de

Barcelos no investimento imediato do Ministério?

1.

Que tipo de projeto funcional foi efetivamente desenvolvido?2.

Que necessidade de investimento foi sinalizada à tutela e qual a resposta da tutela a essa

mesma sinalização?

3.

Palácio de São Bento, 16 de março de 2020

Deputado(a)s

JOSÉ MARIA CARDOSO(BE)

MOISÉS FERREIRA(BE)

ALEXANDRA VIEIRA(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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