
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Grupo Trofa Saúde Hospital é constituído por diversas instituições hospitalares privadas. A

unidade de Famalicão fechou portas em plena pandemia causada pela Covid-19, situação que

motivou uma pergunta do Bloco de Esquerda ao Governo.

Agora, que reabriu, esta unidade hospitalar está a cobrar aos/às utentes pela proteção para a

Covid-19. Numa fatura a que o Bloco de Esquerda teve acesso, foram cobrados cinco euros a

um utente pela “Proteção de Covid-19 – ambulatório”.

O utente em causa (que levou a sua própria máscara e gel desinfetante de casa) questionou a

instituição sobre o porquê desta cobrança, tendo-lhe sido referido que a cobrança era para

assegurar a higienização do espaço de atendimento.

É incompreensível que as instituições privadas de saúde possam usar e abusar desta forma dos

utentes que recorrem aos seus serviços. O Bloco de Esquerda considera que é necessário que

estas situações sejam clarificadas e regulamentadas de modo a que o abuso não prevaleça

sobre o bom senso.

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

Ministro da Saúde, as seguintes perguntas:

O Governo tem conhecimento da situação exposta?1.

O Governo considera legítimo que as instituições privadas de saúde cobrem aos/às utentes

pela higienização do espaço utilizado para atendimento?

2.

Que medidas vão ser implementadas para proteger os/as utentes face aos abusos das

instituições privadas de saúde?

3.

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePerguntaRequerimento.aspx?BID=115504


Palácio de São Bento, 9 de junho de 2020

Deputado(a)s

JOSÉ MARIA CARDOSO(BE)

ALEXANDRA VIEIRA(BE)

MOISÉS FERREIRA(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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