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MOÇÃO 

Face ao que expus na intervenção que fiz hoje e atendendo a todos as questões e 
considerandos expostos sobre a SAÙDE na região, para dissipar dúvidas e obter 
resposta e pronúncia sobre matéria de tão elevado significado para a região e 
saúde das nossas populações, propõe-se que se delibere a presente moção, e se 
notifique a Sra. Ministra da Saúde, Dra. Marta Temido, para esclarecer e informar: 

- O Centro Oncológico em Viseu será ou não uma realidade? 

- Qual o projeto preciso do governo para o mesmo? Esse projeto foi o que foi 
apresentado no CHTV em 16 de maio, com a ausência da Sra. Ministra e de 
membros do governo? 

- A obra, a existir, é para ser instalada ou para ser construída, e em que local? 

- Qual o cronograma temporal da execução da mesma? 

- Qual o orçamento previsto? 

- Para quando a sua abertura ao público? 

- Está ou não garantida a continuidade dos serviços oncológicos do CHTV? 

- Com que recursos humanos, designadamente com que número e médicos 
especialistas, considerando que até aqui eram a ele afetos 3 clínicos especialistas 
de medicina oncológica, apoiados por 2 de medicina interna? 

- Todos os serviços de especialidade do CHTV têm a sua continuidade assegurada 
no que toca aos recursos médicos especializados, em igual qualidade e 
quantidade, designadamente neurocirurgia? 

Requer-se que, de uma vez por todas, se iniciem todos os procedimentos e 
diligências necessárias para que o Centro Oncológico de Viseu seja uma realidade 
urgente e célere. 

Requer-se que os serviços oncológicos em funcionamento no CHTV tenham a sua 
continuidade assegurada, pelo menos com a mesma quantidade e qualidade de 
clínicos. 

A presente moção deverá ser enviada a Suas Excelências, Sr. Primeiro Ministro, 
Sra. Ministra da saúde, aos grupos parlamentares da Assembleia da República, à 
Administração Regional de Saúde do Centro, ao Agrupamento dos Centros de 
Saúde (ACES) Dão Lafões e ao conselho de administração do Centro Hospitalar 
Tondela Viseu. 
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