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Assunto: Unidade de Saúde de A-dos-Francos

Destinatário: Ministra da Saúde

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Em 9 de Setembro de 2020 os deputados signatários questionaram a Sra. Ministra sobre o mau
funcionamento da Unidade de Saúde de A-dos-Francos e na altura pelo anúncio de
encerramento provisório.
A Sra. Ministra respondeu que o ACES Oeste Norte se encontrava a envidar esforços no sentido
do rápido recrutamento de mais um médico para a referida unidade de saúde.
Ora, neste momento a Unidade de Saúde não tem nem médico nem enfermeiro, apenas tem um
administrativo.
Os 1522 utentes inscritos, estão assim impossibilitados de ter acesso aos cuidados de saúde.
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 Unidade de Saúde de A-dos-Francos manter-se a funcionar sem pessoal médico,
prejudicando assim tantos utentes?
2. Vai a Sra. Ministra diligenciar para que sejam contratados profissionais de saúde para
Unidade de Saúde de A-dos-Francos?
3. Vai a Sra. Ministra assumir a responsabilidade pela falta de prestação de serviços de saúde
aos referidos utentes?
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