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REQUERIMENTO

Assunto: Recursos Humanos, Equipamentos e Infraestruturas – Centros de Saúde de

Montalegre, Boticas e Mondim de Basto

O distrito de Vila Real é, neste momento, um dos mais atingidos pela falta de médicos. Em todos

os concelhos se verifica o não preenchimento dos quadros e em momentos de grande afluência,

como no Verão ou em meses de fenómenos gripais, a prestação de cuidados é profundamente

insuficiente.

No concelho de Ribeira de Pena a realidade é dramática. Só existe um médico que, já

aposentado, presta cuidados em regime de semi-voluntariado. Esta realidade foi motivo de

pergunta autónoma ao Ministério da Saúde, por se terem verificado situações graves nos

últimos dias.

No concelho de Montalegre, o que observa um vasto território, a zona sul do concelho deixou de

ter médico adstrito, sendo tal serviço feito através do empenho de um dos médicos do centro de

saúde.

No concelho de Boticas, reparando na existência de um quadro de cinco médicos, só estão ao

serviço dois, o que em tempos de férias ou doença torna impossível a resposta já por natureza

deficitária.

No concelho de Mondim de Basto verifica-se a mesma situação, agravada por existir a

necessidade de um investimento muito significativo na atual ou numa nova infraestrutura.

Olhando esta realidade, muito dramática, há, ainda, a impossibilidade de circulação entre as

mais distantes freguesias destes concelhos e as unidades técnicas situadas em Chaves e Vila

Real. Na maior parte dos concelhos os transportes públicos só existem uma ou duas vezes por

semana, impedindo que os cidadãos se possam deslocar a consultas e exames que não seja

através de táxi.

Perante esta grave situação, importa um conhecimento mais criterioso dos planos do Ministério

da Saúde perante cada uma das situações identificadas.

Face ao exposto, os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Ascenso Simões e



Francisco Rocha, vêm por intermédio de V. Exa., Senhor Presidente da Assembleia da

República, solicitar ao Ministério da Saúde os seguintes documentos e informações:

Dotações de pessoal médico de todos os centros de saúde do distrito de Vila Real e seu

respeito preenchimento;

1.

Planificação para o preenchimento das vagas existentes e quais os regimes que irão ser

utilizados;

2.

Número de utentes por médico de família em cada centro de saúde;3.

Plano de intervenção em infraestruturas no universo dos centros de saúde dos distritos de

Vila Real.

4.

Palácio de São Bento,  quinta-feira, 19 de Novembro de 2015

Deputado(a)s

ASCENSO SIMÕES(PS)

FRANCISCO ROCHA(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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.
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