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Assunto: Procedimentos para a construção de um novo hospital em Barcelos

Destinatário: Ministério da Saúde

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

O Bloco de Esquerda viu aprovada por unanimidade, em sede de discussão na especialidade do Orçamento de 

Estado para 2019, uma proposta sua para que fossem iniciados os procedimentos para a construção de um 

novo hospital em Barcelos. A proposta inscrita em Orçamento de Estado para 2019, previa que durante esse 

mesmo ano se iniciassem os procedimentos com vista à construção do novo hospital de Barcelos. A proposta 

concretizou deliberações já tomadas pela Assembleia da República relativamente a esta matéria.

No que toca à oferta pública de saúde no distrito de Braga, as debilidades do Hospital de Santa Maria Maior,  

que serve os concelhos de Barcelos e Esposende, são do conhecimento geral. É um hospital que serve cerca 

de 154 mil  habitantes e que ao longo dos anos tem vindo a perder valências e capacidade de resposta à  

população.  Estas  perdas  de valências  e  de capacidade de resposta  residem,  não  só  na transferência  de 

valências e de utentes para a PPP de Braga, mas também na falta de investimento nas infraestruturas da  

unidade. 

Há muito que os utentes se deparam com a promessa de construção de um novo hospital em Barcelos, mas os 

anos vão passando, os compromissos sucedem-se e a concretização não chega. Em 2007 chegou mesmo a 

estar  aprovada a construção do hospital;  em 2012 foi  apresentada a maquete do novo edifício;  existe um 

terreno destino à construção, mas até ver, ainda nada aconteceu.

A Assembleia da República já́ se pronunciou favoravelmente sobre a construção do novo hospital de Barcelos 

aprovando um Projeto  de Resolução  apresentado  pelo  Bloco  de  Esquerda.  Estando agora  esse  início  de 

procedimentos inscrito em OE para 2019, entende o Bloco de Esquerda que é da mais elementar necessidade 

questionar a tutela relativamente ao progresso desse processo.  

Para o Bloco de Esquerda, só com aumento do orçamento do SNS, investimento em infraestruturas, melhoria 

da qualidade do sistema público de saúde e aumento de profissionais é possível garantir uma resposta eficaz na 

prestação de cuidados de saúde a toda a população. O novo hospital de Barcelos é, portanto, uma necessidade 

para  as  populações  e  para  o  SNS.  Barcelos  precisa  ter  um  hospital  funcional,  capaz  de  dar  resposta  

diferenciada e de qualidade aos utentes da sua área de referenciação.
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Tendo em conta tudo isto, e tendo em conta a versão final do OE2019, importa saber que procedimentos já  

foram realizados pelo Governo.

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:

1. Tem o Governo medidas agendadas para a construção do novo Hospital de Barcelos?

2. Se sim, que medidas levou a cabo o Governo para que fossem iniciados os processos para a construção 

do novo Hospital de Barcelos?

3. Se não, tem o Governo previsão de quando é que dará início ao processo? 

Palácio de São Bento, 12 de outubro de 2018.

O deputado

Moisés Ferreira 

Pedro Soares


