
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 Hospital Santa Maria Maior, também conhecido como Hospital de Barcelos, dá resposta à

população residente em Barcelos e Esposende, ascendendo às 154 mil pessoas.

Não obstante a qualidade dos serviços prestados à população, o hospital depara-se com

constrangimentos inerentes à sua localização e ao edifício que só são ultrapassáveis com a

construção de um novo hospital. De facto, hospital situa-se numa zona muito central da cidade,

em frente ao local onde se realiza a feira de Barcelos, o que se verifica não ser a localização

ideal para um hospital, até pelos constrangimentos de tráfego inerentes. Acresce que o edifício é

um antigo convento o que acarreta também limitações estruturais que não são fáceis de

ultrapassar; a título de exemplo, refira-se que a urgência - mesmo com intervenções de

melhoramento como a que há dias foi inaugurada - funciona num espaço muito reduzido e

construído para serem claustros.

Em julho de 2019, o Bloco de Esquerda reuniu com a Administração Regional de Saúde (ARS)

do Norte, tendo debatido, entre outras questões, a construção do novo Hospital de Barcelos.

Nesta reunião, a ARS afirmou que o projeto funcional do novo hospital iria ser apresentado em

setembro ou outubro; no entanto, estamos em dezembro e este projeto ainda não é conhecido.

O Bloco de Esquerda pretende saber quando vai ser apresentado o projeto funcional do novo

Hospital de Barcelos.

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 da

Ministra da Saúde, as seguintes perguntas:

Por que motivo a ARS do Norte não apresentou ainda o projeto funcional do Hospital de

Barcelos?

1.

Quando vai ser apresentado o projeto funcional do Hospital de Barcelos?2.



Palácio de São Bento, 14 de dezembro de 2019

Deputado(a)s

JOSÉ MARIA CARDOSO(BE)

ALEXANDRA VIEIRA(BE)

MOISÉS FERREIRA(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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