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O Secretário da Mesa

Assunto: Unidade de Saúde dos Rostos na Freguesia do Landal

Destinatário: Ministra da Saúde

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Em 1 de Junho do corrente os deputados signatários questionaram a Sra. Ministra sobre o mau
funcionamento da Unidade de Saúde dos rostos na freguesia do Landal, concelho das Caldas
da Rainha.
Reiteramos que durante os últimos anos, esta unidade de saúde tem vindo a perder várias
valências.
Acresce que esta perda de valências obriga a deslocações a outras unidades de saúde,
nomeadamente à sede de concelho.
Reafirmamos que são precisamente os mais vulneráveis, os que têm dificuldade de mobilidade
que, “no fim do dia”, sofrem com esta falta de serviços prestados.
A Sra. Ministra em resposta transmitiu que o “ … ACES Oeste Norte, está a envidar esforços no
sentido de assegurar o normal funcionamento da Unidade de saúde de rostos…. , assegurando
a realização de consultas em dois dias da semana.”
Ora, esses esforços foram aparentemente inglórios, visto que a unidade em causa continua a
não corresponder às expetativas da população e às necessidades prementes dos utentes.
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 diligenciar no sentido de serem repostas as valências perdidas na
Unidade de Saúde dos Rostos no Landal?
2. Vão ser assegurados os cuidados de saúde aos 472 utentes desta unidade no local?
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1. Vão ser contratados recursos humanos que permitam o seu normal funcionamento?
1. 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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