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Assunto: UCSP Caldas da Rainha- Polo de Santa Catarina

Destinatário: Ministra da Saúde

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Em 19 de julho do corrente os signatários questionaram a Sra. Ministra sobre o mau
funcionamento da UCSP Caldas da Rainha – Polo de Santa Catarina, concelho das Caldas da
Rainha. Em resposta a Sra. Ministra comunicou que, citamos “ A Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP, em articulação com a direção executiva do Agrupamento de
Centros de Saúde (ACES) Oeste Norte está a envidar esforços no sentido de encontrar
soluções para manter o normal funcionamento da Unidade de Cuidados de Saúde
Personalizados (UCSP) Caldas da Rainha, designadamente do Polo de Santa Catarina, de
modo a assegurar o acesso à prestação de cuidados de saúde aos cerca de 1853 utentes
inscritos naquele local de atendimento.”
Na mesma resposta acrescenta ainda que já teria sido desencadeado processo de contratação
de prestação de serviços médicos para o referido serviço.
Ora, o polo em causa encontra-se com graves carências de funcionamento nomeadamente,
com falta de profissionais de saúde e consequente falta de médicos de família.
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. Qual o ponto de situação do processo de contratação da prestação de serviços anunciada
pela Sra. Ministra?
2. Mais concretamente vão ou não ser contratados médicos de família para esta unidade de
saúde?
3. Assume a Sra. Ministra que os utentes desta unidade de saúde continuem a ser
prejudicados, ou vai intervir para repor a normalidade?
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