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 REQUERIMENTO Número      /XIII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XIII (     .ª) 

 

Assunto: Vinte e oito camas no Hospital de Espinho 

 
Destinatário: Ministério da Saúde 

 
 
Exm. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Hospital de Espinho tem cerca de 30 camas que até há pouco tempo integravam a Rede Nacional 

de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), enquanto camas para convalescença. No entanto, esta 

Unidade foi encerrada no final de 2014, e as camas deixaram de ser protocoladas. 

Apesar de o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e Espinho ter optado por não encerrar esta ala, 

a verdade é que estas camas estão a ser subutilizadas, sendo verdade também que estas camas se 

tornam muito necessárias para reforçar a RNCCI. 

Convém lembrar que atualmente Portugal tem apenas cerca de 7800 camas na RNCCI, sendo que 

somente 365 são camas públicas. Perante estes números, o país necessita de ter, pelo menos, mais 

7000 camas a acrescer às já existentes. 

A falta crónica de camas no RNCCI traz inúmeras consequências: impede uma grande parte da 

população de aceder a este tipo de cuidados de saúde e obriga a que, muitas vezes, as famílias tenham 

que desembolsar quantias significativas para garantir o acesso a estes cuidados em unidades privadas. 

Posto isto percebe-se que as cerca de 30 camas existentes no Hospital de Espinho são 

absolutamente necessárias para reforçar a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados em 

Portugal, facilitando o acesso ao internamento em situações em que ele é necessário. Por isso, não se 

compreende que estas camas tenham deixado de ser protocoladas e tenham deixado de integrar o 

RNCCI.  

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. Reconhece a insuficiência de camas na RNCCI, assim como a necessidade de reforçar esta Rede? 

2. Pretende utilizar as cerca de 30 camas disponíveis no Hospital de Espinho para o reforço desta 
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Rede? 

3. Pretende dar-lhes uma outra utilização? 

Palácio de São Bento, 2 de abril de 2016. 

 

O Deputado  

Moisés Ferreira  


