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 REQUERIMENTO Número      /XII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XII (     .ª) 

 

 

Assunto: Requalificação das urgências do hospital S. Sebastião, em Santa Maria da Feira 

 

Destinatário: Ministério da Saúde 

 
 
Exma. Senhora Presidente da Assembleia da República 

O Bloco de Esquerda esteve reunido com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de 

Entre o Douro e Vouga para abordar, entre outras questões, as medidas que estão a ser tomadas para 

que não se repitam os episódios de rutura no serviço de urgências a que o país assistiu no início de 2015. 

Foi informado que para além do reforço da equipa adstrita ao serviço de urgências daquele hospital 

e para além da criação de uma unidade de internamento transitório com 10 camas, existe um projeto para 

investimento e requalificação das urgências deste hospital, a ser financiado pelo Programa 2020, e que 

neste momento está nas mãos da tutela para deferimento. 

Ao que foi informado ao BE, esse projeto prevê uma intervenção na sala de observação e 

diagnóstico, de forma a torna-la maior e mais funcional; prevê ainda a separação da urgência pediátrica e 

da urgência geral, assim como a criação de uma ‘enfermaria tampão’ com 400m2 e capacidade para 15 

camas. Esta última intervenção é da maior urgência, tendo em conta que o Hospital S. Sebastião tem, por 

regra, uma ocupação muito elevada das camas disponíveis (perto de 100%), o que dificulta em muito a 

resposta de internamento quando existe um aumento de procura. 

Segundo o que nos foi dito, esta obras têm já financiamento garantido, e dependem apenas do 

parecer positivo da tutela, pelo que solicitamos informação sobre o assunto, tendo em conta a 

importância e urgência destas intervenções de requalificação. 

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. Confirma a existência de um projeto com financiamento garantido que integra as intervenções que 

aqui foram descritas? 
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2. Concorda com a necessidade dessas intervenções? 

3. Considera que existem outras intervenções que deverão ser contempladas no projeto? 

4. Tendo em conta a necessidade de requalificar e melhorar as urgências do hospital S. Sebastião, 

quando será dada resposta por parte da tutela, permitindo que as mesmas avancem? 

Palácio de São Bento, 29 de dezembro de 2015. 

 

O Deputado 

Moisés Ferreira 


