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Assunto: Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Litoral - Polo São Martinho do Porto e
Extensão de Alfeizerão
Destinatário: Ministra da Saúde

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:
1. Vai a Sra. Ministra dotar os serviços competentes de dotação para colmatar as falhas
apontadas, nomeadamente a contratação de recursos humanos ?
2. Mais concretamente vão ser contratados médicos de família para estas unidades de saúde?
3. Assume a Sra. Ministra que os utentes destas unidades de saúde continuem a ser
prejudicados, ou vai intervir para repor a normalidade?
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