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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Litoral – Polo São Martinho do Porto,

freguesia de São Martinho do Porto, concelho de Alcobaça se encontra com deficiências de

funcionamento nomeadamente, com uma “gritante” carência de médicos de família.

Durante os últimos anos, pelo que é dado a conhecer, esta unidade de saúde inaugurada em

2016 tem vindo a ser insuficiente na resposta às necessidades de acesso aos serviços básicos

de saúde.

O governo tem vindo a exibir estatísticas sobre o aumento dos médicos de família, no entanto

pelo que foi possível apurar, no polo de São Martinho do Porto não há medico de família, e na

extensão de Alfeizerão ( também concelho de Alcobaça) mais de metade dos inscritos também

não dispõem de médico de família, com as consequências que daí advêm.

Estima-se que estas duas unidades servem mais de seis mil utentes pelo que causa aos

signatários especial apreensão a total falta de planeamento e de capacidade de resposta.

Assim sendo incompreensível que se mantenha esta situação, esperamos uma resposta

atempada às questões formuladas.

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

Deputados abaixo assinados, do Grupo Parlamentar do PSD, vêm, por este meio, dirigir à

Ministra da Saúde, através de Vossa Excelência, as seguintes perguntas:

Vai a Sra. Ministra dotar os serviços competentes de dotação para colmatar as falhas

apontadas, nomeadamente a contratação de recursos humanos ?

1.

Mais concretamente vão ser contratados médicos de família para estas unidades de saúde?2.

Assume a Sra. Ministra que os utentes destas unidades de saúde continuem a ser

prejudicados, ou vai intervir para repor a normalidade?

3.



Palácio de São Bento, 15 de junho de 2021

Deputado(a)s

HUGO PATRÍCIO OLIVEIRA(PSD)

MARGARIDA BALSEIRO LOPES(PSD)

PEDRO ROQUE(PSD)

OLGA SILVESTRE(PSD)

JOÃO GOMES MARQUES(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.


	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Requerimento[0]: 
	txtRequerimento[0]: 
	txtNrRequerimento[0]: 
	txtLegRequerimento[0]: 
	txtSessaoRequerimento[0]: 
	txtTipoRequerimento[0]: 

	Pergunta[0]: 
	txtPergunta[0]: X
	txtNrPergunta[0]: 
	txtLegPergunta[0]: XIV
	txtSessaoPergunta[0]: 2

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 
	#field[1]: 

	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Litoral - Polo São Martinho do Porto e Extensão de Alfeizerão
	txtDestinatario[0]: Ministra da Saúde

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 


		2021-06-15T15:39:31+0100
	Hugo Patrício Martinho de Oliveira (Assinatura Qualificada)


		2021-06-15T15:39:48+0100
	Unknown signer 997bed6bc375320215511aeba7182e59778afad1




