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 REQUERIMENTO Número      /XIII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XIII (     .ª) 

 

Assunto: Reabertura das urgências do Hospital de Espinho  

Destinatário: Ministério da Saúde 

 
 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

No dia 17 de julho o Bloco de Esquerda deu entrada de uma pergunta na qual expunha a necessidade da 

reabertura das Urgências do Hospital de Espinho, cumprindo assim com a resolução aprovada na Assembleia 

da República que prevê a reabertura dessas mesmas urgências. Nessa pergunta o Bloco enunciou as razões 

pelas quais o Serviço de Urgência do Hospital de Espinho deveria ser reaberto. 

As razões que motivaram à data a pergunta do Bloco de Esquerda foram as mesmas que motivaram a proposta 

já mencionada e que deve ser cumprida. Entre elas está a distância entre o Hospital de Espinho e o Hospital de 

Vila Nova de Gaia, que é de cerca de 20 quilómetros e que implica o pagamento de portagens, e a sobrelotação 

verificada nas urgências do Hospital de Gaia que é outro fator preocupante e que deve ser rapidamente 

solucionado.  

Contudo, a resposta dada pelo Governo, ao continuar a recusar a reabertura das Urgências de Espinho, vai em 

oposição àquilo que foi aprovado na AR e vai até em contraciclo com as evidências de outras reaberturas de 

serviços de urgência como, por exemplo, no Hospital de S. João da Madeira. As necessidades do concelho 

mantêm-se e o hospital público de Espinho continua com as instalações que permitem a instalação e o 

funcionamento do Serviço de Urgências, sendo necessário apenas garantir a contratação de mais profissionais 

de forma a assegurar o serviço.  

Ainda na mesma resposta ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda o Ministério da Saúde refere a 

ambulância do INEM que serve o território, porém, pelo que sabemos existem uma série de dificuldades em 

manter a operacionalidade que, na maior parte dos casos, se devem à falta de profissionais, essencialmente 

Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar.  

Fala também em investimentos para o Hospital de Espinho, o que é importante e vai ao encontro daquilo que o 

Bloco de Esquerda tem defendido, mas seria igualmente importante referir quais são esses investimentos e 

para quando é que estão previstos. 

Por todas estas questão é importante que o Governo se inteire da realidade do concelho de Espinho e que dê 

cumprimento da resolução aprovada na Assembleia da República. É também importante que explicite as 

medidas que estão a ser tomadas para reforçar o INEM e garantir a operacionalidade do meio existentes em 
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Espinho 24h por dia / 7 dias por semana e que investimentos (respetivo calendário e financiamento) serão feitos 

na unidade hospitalar de Espinho. 

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. Quando será concretizada a resolução da Assembleia da República que garante a reabertura das 

urgências do Hospital de Espinho? 

2. Tendo em conta a importância da ambulância do INEM instalada em Espinho porque não reforça o número 

de profissionais do INEM, em particular TEPH, no sentido de garantir a operacionalidade 24h por dia deste 

e de outros meios? 

3.  Quais são os investimentos referidos na resposta dada ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e 

qual o calendário e financiamento para a concretização dos mesmos? 

Palácio de São Bento, 18 de outubro de 2019. 

 

O deputado 

         Moisés Ferreira  


