MOÇÃO
Criação de uma Carreira Rodoviária que ligue os polos do Centro
Hospitalar do Oeste

Torres Vedras, 03 de Março de 2020

Considerando que:
I.

As deslocações a que utentes e acompanhantes estão sujeitos, entre as
unidades do CHO, são muitas vezes frequentes e difíceis de gerir, devido à falta
de oferta de transportes públicos entre as unidades hospitalares.

II.

A administração do CHO, reconhece este problema, constando em documentos
escritos que os custos inerentes a estas deslocações são avultados.

III.

É frequente a deslocalização de doentes do hospital mais próximo da sua
residência, para as unidades do Centro Hospitalar mais afastadas, pela
necessidade de realização de exames, tratamentos ou consultas de
especialidade.

IV.

Cabe ao Município, também, zelar pelo bem-estar das populações e apoiá-las
nas suas necessidades mais básicas

A Assembleia Municipal de Torres Vedras, reunida em 03 de Março de 2020,
delibera:
I.

Promover a criação de uma carreira direta que ligue as unidades de Torres
Vedras, Caldas da Rainha e Peniche, em articulação com estes 3 municípios.

II.

Procurar e promover a participação de todos os municípios com freguesias
servidas por este Centro Hospitalar.

III.

Trabalhar para que esta carreira seja de utilização gratuita para utentes com
credenciais que impliquem a deslocação entre unidades.

IV.

Promover para que esta carreira seja incluída nos Passes Municipal e
Intermunicipal.

V.

Promover para que a bilhética normal – bilhete único adquirido no transporte seja
de valor inferior ao praticado nas carreiras normais que servem o concelho,
facilitando, desta forma, a deslocação de acompanhantes dos utentes ou quem
os vá visitar, quando estes estão internados.

VI.

Promover a realização de um estudo que determine a frequência e horas limites
de funcionamento desta carreira, para melhor a adequar às necessidades
efetivas dos utentes.

O Deputado Municipal do Bloco de Esquerda
João Rodrigues

