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 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Resolução da Assembleia da República n.º 111/2017

Recomenda ao Governo que promova uma campanha nacional 
de sensibilização para o cumprimento da lei da acessibilidade

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 
do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo 
que:

1 — Desenvolva, até ao final do 2.º semestre de 2017 
uma campanha nacional de sensibilização, com possibili-
dade de formação em áreas específicas e de maior relevân-
cia, para o cumprimento efetivo da lei da acessibilidade, 
em que sejam envolvidas as associações representativas 
do setor, as autarquias locais, o Instituto Nacional para a 
Reabilitação, I. P., e o Instituto da Habitação e da Reabi-
litação Urbana, I. P.

2 — Envolva e responsabilize todos os setores da Admi-
nistração Pública com atribuições na área da deficiência na 
criação de uma política nacional de promoção dos direitos 
das pessoas com deficiência.

Aprovada em 24 de março de 2017.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo 

Ferro Rodrigues. 

 Resolução da Assembleia da República n.º 112/2017

Recomenda ao Governo a imediata e total requalificação da 
Estrada Nacional 125 e a reposição da construção das 
variantes e outros troços que constavam da concessão 
inicial.

A Assembleia da República resolve, nos termos do 
n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Go-
verno:

1 — O recomeço imediato das obras de requalificação 
da Estrada Nacional 125 (EN 125) nos troços compreen-
didos entre Vila do Bispo e Olhão e o início das obras de 
requalificação entre Vila Real de Santo António e Olhão 
Nascente.

2 — A reavaliação da concessão da EN 125, entre Vila 
do Bispo e Olhão, incluindo a possibilidade do seu resgate 
pelo Estado, para que a região do Algarve possa dispor, 
com a maior urgência, de uma EN 125 inteiramente re-
qualificada e operacional.

3 — A reposição da construção das variantes e outros 
troços que constavam no contrato inicial assinado entre o 
Estado Português e a concessionária.

Aprovada em 31 de março de 2017.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo 

Ferro Rodrigues. 

 Resolução da Assembleia da República n.º 113/2017

Recomenda ao Governo que adote medidas para a criação
do Circuito Hidráulico de Viana

do Alentejo (ligação à albufeira de Alqueva)

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 
do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo 
a adoção das medidas necessárias para garantir a con-
cretização do Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo 
(ligação à albufeira de Alqueva), assegurando a todos os 

seus beneficiários, sobretudo aos empresários agrícolas, 
o uso pleno desta importante infraestrutura.

Aprovada em 31 de março de 2017.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo 

Ferro Rodrigues. 

 Resolução da Assembleia da República n.º 114/2017

Recomenda ao Governo que defina um conjunto de políticas 
que invertam a situação

atualmente existente no Centro Hospitalar do Oeste

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 do 
artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo que:

1 — Proceda à mudança do estatuto jurídico-organiza-
cional do Centro Hospitalar do Oeste de SPA (Setor Público 
Administrativo) para EPE (Entidade Pública Empresarial).

2 — Procure otimizar as valências médicas disponíveis 
nas três unidades hospitalares que constituem o Centro Hos-
pitalar do Oeste, de forma a adequá -las à dimensão e faixa 
etária populacional da região, com o objetivo de tornar este 
Centro mais atrativo para a fixação, na região, de vários 
profissionais de saúde em geral, e de médicos em particular.

3 — Encontre uma solução de compromisso de modo a 
evitar a contratação de profissionais através de empresas 
de trabalho temporário, abrindo concursos para o quadro 
de pessoal contratado e evitando a precariedade.

4 — Requalifique a estrutura física hospitalar tendo 
em conta o cumprimento das normas básicas de combate 
à infeção hospitalar, com a adequação das áreas de inter-
namento e definição de circuitos de circulação.

5 — Preveja a instalação de um número de camas de 
internamento que sejam, no mínimo, iguais ao rácio ca-
mas/1000 habitantes que se verifica na região de Lisboa e 
Vale do Tejo, onde o Centro Hospitalar do Oeste se insere.

6 — Assegure o investimento necessário à instalação do 
Hospital de Dia Oncológico, a fim de evitar a deslocação 
dos doentes a outras estruturas hospitalares, de acordo 
com as boas práticas internacionais e as recomendações 
do INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento 
e Produtos de Saúde, I. P.

7 — Reforce as equipas médicas de especialidades, 
como oftalmologia, urologia, cardiologia, anestesia, radio-
logia, ginecologia/obstetrícia e dermatologia, entre outras 
igualmente carentes.

8 — Reforce o conjunto de equipamentos básicos que 
se encontram desatualizados e em fim de vida, bem como 
a área dos MCDT (Meios Complementares de Diagnóstico 
e Terapêutica), de forma a possibilitar a internalização dos 
mesmos e assegurar a melhor utilização dos recursos.

Aprovada em 21 de abril de 2017.

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo 
Ferro Rodrigues. 

 Resolução da Assembleia da República n.º 115/2017

Recomenda ao Governo a adoção de medidas de prevenção
e combate a situações de violência

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 do 
artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo que:

1 — Promova e intensifique ações de sensibilização e 
informação para combater todas as formas de violência, 


