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Assunto: Diretor clínico do Hospital de Braga é diretor de sete serviços deste hospital 

Destinatário: Ministério da Saúde

Exma. Senhora Presidente da Assembleia da República

O Hospital  de Braga (HB),  gerido em Parceria  Público Privada (PPP),  tem como elementos do 

Conselho  de  Administração  Rui  Assoreira  Raposo  (Presidente  do  Conselho  de  Administração),  João 

Ferreira  (Presidente  da  Comissão  Executiva),  Catarina  Rocha  Gouveia  e  José  Luís  de  Carvalho 

(administradores executivos), Fernando Pardal (Diretor Clinico) e Fátima Faria (Enfermeira Diretora).

De  acordo  com  a  Ordem  dos  Médicos,  Fernando  Pardal  é  médico  especialista  em  Anatomia 

Patológica sendo também detentor da subespecialidade de Dermapatologia. Com esta formação, e sendo 

igualmente diretor clínico do Hospital de Braga, Fernando Pardal é diretor de sete serviços desta unidade 

hospitalar, sendo eles, de acordo com a página da internet do Hospital de Braga:

Anatomia Patológica - especialidade médica laboratorial cujo objetivo é o diagnóstico, através do 

estudo de células, fluidos, tecidos e órgãos corporais; 

Cirurgia Maxilofacial - especialidade cirúrgica que trata maxilares, cavidade oral e pescoço; 

Genética Médica - especialidade que se dedica ao diagnóstico, tratamento e controlo das doenças 

genéticas e hereditárias; 

Imuno-alergologia -  especialidade médica que previne e trata as doenças que comprometem as 

defesas do organismo e as doenças alérgicas; 

Nefrologia  (Hemodiálise)  -  especialidade  médica  vocacionada  para  o  estudo  e  tratamento  das 

doenças que afetam o funcionamento dos rins e aparelho urinário isoladamente, ou associadas a outras 

doenças;

Reumatologia - especialidade médica que diagnostica e trata todas as doenças que envolvem o 

aparelho  locomotor  (ossos,  articulações,  músculos  e  tendões),  de  causa  não  traumática.  Além  de 

afetarem o aparelho locomotor, as doenças reumáticas podem envolver outros órgãos, nomeadamente o 
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coração, o rim, o pulmão, o sistema nervoso, o olho e a pele;

Doenças infeciosas - especialidade médica que se dedica à prevenção, diagnóstico e tratamento de 

infeções causadas por microrganismos, sejam eles bactérias, vírus, parasitas ou fungos.

Constata-se assim que o Diretor Clínico do Hospital de Braga, tendo a especialidade de anatomia 

patológica é Diretor não só do serviço em que é especialista mas também de mais seis serviços, bastante 

distintos entre si. 

Perante  o  exposto,  o  Bloco  de  Esquerda  considera  relevante  clarificar  quais  os  motivos  que 

justificam esta situação inusitada. 

Atendendo ao  exposto,  e  ao  abrigo  das  disposições  constitucionais  e  regimentais  aplicáveis,  o  

Grupo  Parlamentar  do  Bloco  de  Esquerda  vem  por  este  meio  endereçar  ao  Governo,  através  do  

Ministério da Saúde, as seguintes perguntas:

1. O Governo tem conhecimento da situação exposta?

2. O Governo considera adequado que o Diretor Clínico do Hospital de Braga assuma a direção clínica 

de sete serviços do Hospital, designadamente Anatomia Patológica, Cirurgia Maxilofacial, Genética 

Médica, Imuno-alergologia, Nefrologia (Hemodiálise), Reumatologia e Doenças infeciosas? Em caso 

de resposta negativa, que medidas vai implementar para resolver esta situação?

3. Por que motivo(s) é uma única pessoa a assumir a direção clínica de sete serviços no Hospital de  

Braga? 

4. O gestor de contrato da PPP nomeado pela Administração Regional de Saúde do Norte (Dr. Luís  

Matos) tem conhecimento da situação exposta? Informou o Ministério sobre esta situação? Que 

diligências desenvolveu? 

Palácio de São Bento, 17 de abril de 2013.

A Deputada e o Deputado

Helena Pinto e João Semedo


