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Agradecíamos a vossa melhor atenção para a seguinte 

 

Nota de Imprensa 

 

As Direcções Regionais de Bragança e Vila Real do PCP, tomaram conhecimento de uma iniciativa 

no âmbito da Saúde, que se irá realizar este mês em Mirandela, a qual será organizada em 

conjunto, pelo Hospital da Terra Quente, Unidade Local de Saúde do Nordeste, pelo Centro 

Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, Instituto Politécnico de Bragança e pela Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

O PCP, condena a vinda do Ministro da Saúde e de outros Membros do Governo, a uma iniciativa 

dinamizada pelo Hospital da Terra Quente, a qual em nossa opinião, se destina à promoção das 

Unidades de Saúde Privadas.  

Os Deputados do PCP na Assembleia da Republica, questionaram o governo sobre esta iniciativa. 

Tal como o PCP tem referido, só com uma aposta inequívoca no SNS, traduzida num reforço 

significativo do seu financiamento e reapetrechamento, em que se encontrem formas de 

discriminação positiva para as regiões do interior, é possível melhorar os cuidados da saúde das 

populações.  

Estamos conscientes da grave situação em que se encontra o Serviço Nacional de Saúde, repetidas 

vezes, o PCP tem afirmado, a necessidade de se implementarem medidas para interromper a sua 

degradação na nossa região.  

É Urgente mais recursos humanos aos diversos níveis, interromper a asfixia financeira, parar o 

favorecimento aos Hospitais e Clinicas Privadas, combater as assimetrias, reabilitar os Hospitais 

de Chaves, Régua, Mirandela, Bragança e Macedo de Cavaleiros, criar condições, formando as 

equipas necessárias, para assegurar o transporte de doente urgentes. 

Só com uma separação nítida do sector público e do sector privado, deixando este de ser 

financiado com os dinheiros dos nossos impostos, é possível assegurar um acesso democrático, de 

qualidade e de proximidade para todos, tal como se encontra consagrado na Constituição da 

República. 

As políticas de Saúde prosseguidas pelos sucessivos governos, têm conduzido à 

degradação contínua do Serviço Nacional de Saúde. É urgente reverter esta situação! 

As Direcções das Organizações Regionais de Bragança e de Vila Real do PCP 


