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Grupo Parlamentar

Exmo. Senhor Presidente

da Comissa�o Parlamentar de Saú� de

Depútada Maria Anto� nia de Almeida Santos

S. Bento, 13 de fevereiro de 2020

Assunto: Aúdiça�o do Senhor Presidente do Conselho Execútivo da ARS Norte, Dr. Carlos

Núnes, sobre a constrúça�o de úm novo hospital pú� blico em Barcelos

Na  seqúe)ncia  de  úma  reúnia�o  qúe  o  Bloco  de  Esqúerda  teve  com  a  Administraça�o

Regional  de  Saú� de  Norte  a  19  de  júlho  de  2019,  em  qúe  se  debateú,  entre  oútros

assúntos, a constrúça�o do novo Hospital de Barcelos, foi afirmado pelo Presidente do

Conselho Execútivo da ARS qúe ate�  final do me)s de oútúbro seria entregúe ao Conselho

de  Administraça�o  do  referido  hospital  úm  Projeto  Fúncional  sobre  o  modo  de

fúncionamento do novo hospital.

Sabendo  qúe  tal  na�o  aconteceú,  o  Bloco  de  Esqúerda  endereçoú  úma  pergúnta  ao

Governo, atrave�s  do Ministe�rio da Saú� de,  no passado dia 18 de dezembro a solicitar

explicaço� es sobre o assúnto. Ate�  ao momento nada foi esclarecido e continúamos sem

saber  do  paradeiro  e  conteú� do  do  projeto  fúncional  qúe  a  ARS  iria  fazer  sobre  o

fúncionamento do novo hospital.

Na�o  obstante  isto,  o  senhor  Presidente  da  Ca)mara  Múnicipal  de  Barcelos  anúncioú

públicamente  qúe  na  seqúe)ncia  de  contatos  estabelecidos  com  a ARS  Norte,  esta

entidade informoú o segúinte, no passado dia 4 de fevereiro: 

“(…) foi sinalizado a9  tútela por parte desta ARS a necessidade de inclúsa�o da constrúça�o

do Novo Hospital de Barcelos no mapa de investimentos para os pro� ximos 4 anos, com

úm faseamento ainda na�o determinado.  Para efeitos desta necessidade,  úma vez qúe
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estamos perante úma tipologia de Hospital de proximidade, o investimento previsto foi

na ordem dos 40M€”.

Perante tais afirmaço� es e tendo em conta qúe o hospital  de Barcelos na�o consta dos

investimentos em novos hospitais propostos pelo Governo e qúe a proposta do Bloco

para inclúir este e oútros hospitais no Orçamento do Estado para 2020 foi rejeitada pelo

Partido  Socialista,  consideramos  qúe  e�  da  maior  importa)ncia  esclarecer  toda  esta

sitúaça�o, nomeadamente atrave�s da aúdiça�o da ARS Norte qúe deve explicar qúe projeto

fúncional foi efetivamente desenvolvido, qúe necessidade de investimento foi sinalizado

a9  tútela e qúal a resposta da tútela a essa mesma sinalizaça�o.

Assim, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda requer a audição do Senhor Presidente

do Conselho Executivo da ARS Norte,  Dr. Carlos Nunes, sobre a construção de um novo

hospital público em Barcelos.

O Depútado do Bloco de Esqúerda,

Moise�s Ferreira
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