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REQUERIMENTO Número       /XIII
(     .ª)

PERGUNTA Número       /XIII
(     .ª)

Assunto: Despedimento em lavandaria hospitalar, no Fundão

Destinatário: Ministério da Saúde

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

O Bloco de Esquerda teve conhecimento, através da comunicação social, da situação preocupante vivida pelas

25  trabalhadoras  que  laboram  numa  lavandaria  hospitalar  do  SUCH -  Serviço  de  Utilização  Comum dos

Hospitais, no concelho do Fundão, distrito de Castelo Branco. 

A lavandaria serve os hospitais da Covilhã, do Fundão e de Castelo Branco e, pelas informações conhecidas,

possui um volume de trabalho que garante a continuidade da unidade. 

Terão sido dadas indicações às trabalhadoras para que as máquinas fossem paradas e um grupo foi mesmo

dispensado de se apresentar ao trabalho na segunda-feira. Alegadamente parte do serviço terá começado a ser

encaminhado para a estrutura do SUCH em Vialonga, Vila Franca de Xira.

Ora,  perante  tudo  isto,  não  se  compreende  como  é  que,  em  plena  pandemia,  e  a  servir  três  unidades

hospitalares, este serviço é abruptamente interrompido e se redireciona o trabalho para uma unidade localizada

a mais de 232 km. Acresce a tudo isto que com a retoma do normal funcionamento dos hospitais, faz ainda

menos sentido o encerramento deste serviço.

Sendo o SUCH tutelado pelo Ministério da Saúde, entende o Bloco de Esquerda que é necessário que sejam

dadas as explicações que justifiquem estas ações. 

Para além do encerramento de uma unidade de lavandaria que serve 3 hospitais, estão em risco 25 postos de

trabalho em plena crise pandémica. Estas são profissionais que estiveram também na linha da frente durante o

período mais critico da epidemia e é inaceitável que se atirem para o desemprego quem serviu, e serve, o

Serviço Nacional de Saúde.

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 Ministério da Saúde, as

seguintes perguntas:
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1. Tem o Ministério da Saúde conhecimento da situação?

2. Está disposta a tutela a interceder junto do SUCH de forma a perceber o que motivou este 
encerramento?

3. Está disposto o Governo a proibir este encerramento, desta forma salvaguardando o emprego destas 
profissionais? 

Palácio de São Bento, 10 de junho de 2020.

O deputado

Moisés Ferreira


