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Assunto: Hospital da Trofa Saúde em Famalicão fecha portas em plena epidemia de Covid19
Destinatário: Ministério da Saúde

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
A Trofa Saúde decidiu encerrar o seu hospital em Famalicão. Num email enviado pelos Recursos Humanos aos
trabalhadores o Grupo Trofa Saúde diz que o encerramento deste hospital se deve “à falta de atividade imediata
imprevisível e totalmente fora do controlo da empresa”.
Julgando que um hospital é equiparável a uma qualquer empresa, a administração da Trofa Saúde acha que pode
encerrar equipamentos de saúde em plena epidemia e acha que pode ainda impor uma de duas vias aos
profissionais de saúde: ou usar os seus dias de férias enquanto o hospital se encontrar encerrado, ou então, em
alternativa, verem o seu salário cortado em 25%.
Portugal vive uma situação de emergência de saúde pública e ninguém pode querer colocar-se de fora ou fugir
das suas responsabilidades. Não é admissível que entidades hospitalares privadas encerrem instalações numa
altura em que todos os recursos são necessários para responder à Covid19 e para responder a todas as outras
necessidades de cuidados de saúde. Não é admissível que enviem profissionais de saúde para casa (de forma
abusiva e com ameaça de corte salarial) numa altura em que todos os recursos são essenciais.
O Governo, através do Ministério da Saúde, pode e deve requisitar este e outros hospitais para reforçar a resposta
do SNS. Esta é uma medida que deve avançar de imediato.
De lembrar que no dia 3 de abril a região Norte de Portugal Continental registava quase 6000 casos de Covid19
e que o concelho de Vila Nova de Famalicão era o 17º concelho com mais casos registados.
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 procederá o Governo à requisição das instalações, equipamentos e profissionais deste hospital

que foi encerrado pela administração da Trofa Saúde em plena situação de emergência de saúde pública em
Portugal?
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2.

Não considera que este é o momento em que todos devem ser chamados à responsabilidade de contribuir

para o bem comum e que o comportamento da Trofa Saúde, nomeadamente em relação ao hospital de Famalicão,
não corresponde minimamente a essa responsabilidade que é exigida?
Palácio de São Bento, 3 de abril de 2020.
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