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Obras no Serviço de Urgência de Mirandela - Alterações
Serviço de Urgência transfere-se temporariamente, a 7 de março, para a Consulta Externa.

O Serviço de Urgência Médi-
co-Cirúrgica da Unidade 
Hospitalar de Mirandela vai 
ser alvo de significativos tra-
balhos de intervenção - no-
meadamente de construção 
civil, carpintaria, pichelaria, 
AVAC (aquecimento, ven-
tilação e ar condicionado) e 
nas redes de gases e eletrici-
dade - com vista à melhoria 
das condições assistenciais, 
ao nível da organização de 
espaço, do incremento da ca-
pacidade técnica instalada e 
do conforto para o utente.  
A realização destas obras 
de beneficiação, com uma 
duração prevista de dois 
meses, implica necessaria-
mente constrangimentos na 
circulação de profissionais e 
de utentes, bem como a mu-

dança dos locais de prestação 
de cuidados. Nesse sentido, 
informam-se e sensibili-
zam-se os utentes da Uni-
dade Local de Saúde (ULS) 
do Nordeste em geral, e da 
Unidade Hospitalar de Mi-
randela em particular, para 
as seguintes alterações:
• A área onde funcio-
na atualmente o Serviço de 
Urgência será completa-
mente vedada, ficando im-
pedido o acesso a pessoas e a 
viaturas ao local;
• O Serviço de Urgência 
funcionará, a partir do dia 7 
de março, e durante os cerca 
de dois meses previstos para 
a realização dos trabalhos, na 
zona da Consulta Externa, 
sendo por essa porta – a da 
Consulta - que passará a ser 

feito todo e qualquer aces-
so, de utentes e veículos - ao 
Serviço de Urgência;
• O acesso de utentes ao 
Serviço de Consulta Externa 
será, por sua vez, efetuado 
pela porta de entrada princi-
pal do Hospital.
A entrada, no Hospital, de 
viaturas, quer de Emergên-
cia, quer particulares, será 
aquela que já é habitualmente 
utilizada, no entanto, a saída 
das mesmas do espaço hos-
pitalar será feita diretamente 
para a Avenida de Nossa Sra. 
do Amparo, através de uma 
nova ligação para esta via, a 
operacionalizar em breve, e 
de acordo com a imagem. 
Quanto à entrada e saída de 
veículos de colaboradores 
da ULS Nordeste para e do 

parque de estacionamento, 
far-se-á de acordo com o 
normal, ou seja, sem quais-
quer alterações.
Solicita-se assim a com-
preensão de todos os utentes, 
colaboradores e entidades de 
prestação de socorro e trans-
porte de doentes para even-
tuais transtornos decorrentes 
desta intervenção, com a qual 
também todos beneficiarão.

Os trabalhos de melhora-
mento do Serviço de Urgên-
cia Médico-Cirúrgica da 
Unidade Hospitalar de Mi-
randela que agora se iniciam, 
orçados em cerca de 80 mil 
euros, permitirão dotar esta 
valência de uma muito maior 
e mais eficiente capacidade 
assistencial aos utentes da 
Unidade Local de Saúde do 
Nordeste.


