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Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

O Centro de Saúde da Bobadela foi inesperadamente encerrado, no final de setembro, pela

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, com a justificação de falta de

condições físicas e arquitetónicas para a prática de atividades em saúde.

Desde essa data, que os utentes deste Centro se têm de deslocar a S. João da Talha, para ali

serem atendidos, o que não é viável para a maior parte da população, uma vez que a freguesia

tem cerca de 8.500 habitantes, a maior parte idosa e com parcos recursos financeiros. Se a esta

realidade, se adicionar a escassa oferta de transportes públicos, verifica-se que a solução

encontrada, de encaminhar os utentes para o Centro de Saúde de S. João da Talha, não foi a

melhor.

O executivo da Junta de Freguesia, tendo sido confrontado com esta realidade, de imediato

encetou esforços para a reabertura desta unidade de saúde, que considera ser uma prioridade

para a população. Para o efeito, apresentou uma possível solução para a relocalização desta

unidade de saúde, nas antigas instalações do Centro Social e Paroquial da Bobadela, local

central, com boas acessibilidades e dotado de transportes públicos.

Já no início do ano, o novo presidente da Câmara Municipal de Loures, veio divulgar (notícia em

anexo) que, em reunião com o Senhor Ministro da Saúde, este se tinha comprometido a

ponderar a reabertura do Centro de Saúde da Bobadela, mas num espaço diferente daquele

onde funcionava, fazendo eco da solução então apresentada pela Junta de Freguesia.

Nestes termos e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis os

Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista abaixo assinados veem, por intermédio

de Vossa Excelência, inquirir o Sr. Ministro da Saúde, do seguinte:

1 – Face à decisão de encerramento, do Centro de Saúde da Bobadela e tendo em conta os

constrangimentos que tal decisão provocou na população abrangida, mantém o Governo a

intenção de encaminhar os utentes para a unidade de saúde de S. João da Talha?

2 – Teve o Governo em conta a proposta de solução apresentada pela Junta de Freguesia de

relocalização desta unidade de saúde para as antigas instalações do Centro Social e Paroquial,

solução que vai de encontro às pretensões da população?

3 – Confirma o Senhor Ministro a notícia divulgada de que, em reunião com o Presidente da



Câmara de Loures, se teria comprometido a ponderar a reabertura do Centro de Saúde da

Bobadela noutro espaço, adotando a solução apresentada pelo executivo da Junta de

Freguesia? Se sim, qual a previsão de reabertura do Centro de Saúde da Bobadela em novas

instalações?

Palácio de São Bento,  sexta-feira, 14 de Março de 2014

Deputado(a)s

PEDRO FARMHOUSE(PS)

LUÍSA SALGUEIRO(PS)

IDÁLIA SALVADOR SERRÃO(PS)

NUNO ANDRÉ FIGUEIREDO(PS)

MARIA ANTÓNIA DE ALMEIDA SANTOS(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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