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MOÇÃO 

Pela Rápida Construção do Serviço de Radioterapia no Hospital de S. Teotónio (CHTV) 

A construção do serviço de Radioterapia no CHTV – Hospital de S. Teotónio, é urgente. 

Este hospital dispõe de um serviço de oncologia médica com um volume de doentes em algumas 

patologias semelhante ao CHUC. 

Todos os anos recebe mais de 1.000 doentes do foro oncológico e não existe um serviço que dê 

respostas aos tratamentos de radioterapia que se impõem nestas patologias. 

A construção de um serviço de radioterapia neste hospital permitirá responder às necessidades dos 

doentes oncológicos com mais eficácia, de forma mais célere, com mais comodidade para os utentes e 

suas famílias e menos custos para o Estado. 

Esta Assembleia tem conhecimento que em Julho de 2017, o então Secretário de Estado da Saúde, 

anunciou que o Concurso Público para as obras de instalação da Radioterapia no Hospital de S. Teotónio 

seria lançado ainda em 2017 e que a valência entraria em funcionamento no início de 2019. 

Em Abril de 2018, o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Tondela/Viseu 

afirmou que a construção do serviço de radioterapia naquele Centro Hospitalar estava autorizada, que 

tinha verbas próprias e que tinha “timing” definido, mas que aguarda autorização do Ministério das 

Finanças. Avançou dizendo que mal houvesse visto do tribunal de Contas o projecto se iniciaria. 

A Assembleia Municipal de Viseu, reunida hoje, 16 de Novembro de 2018, preocupada com tanta 

demora e indefinição dirige à Senhora Ministra da Saúde as seguintes questões: 

1 – Qual o ponto de situação do anunciado e prometido Projecto de Construção do Centro 

Oncológico de Viseu, nomeadamente do Serviço de Radioterapia? 

2 - Que medidas vai o Governo tomar, para que este serviço seja construído com a urgência que as 

necessidades dos milhares de utentes exigem? 

3 – Caso a resposta não seja urgente, quando estará a Senhora Ministra da Saúde disponível para 

receber uma delegação do município de Viseu? 
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