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Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Localizando-seno distrito de Aveiro, Oliveira de Azeméis tem perto de 70 mil habitantes,

par tedos  qua is  sem deméd ico  de  famí l iaa t r ibu ído ,  s i tuação  que  acar re ta

inev i táve iscons t rang imentos  à  popu laçãodo re fe r idoconce lho .

Atal circunstância acrescem os efeitos nefastosque a pandemia por Covid-19tem causado na

vida e saúde da populaçãode Oliveira de Azeméis, pondoem causa o direito à proteção da

saúde,seja pela falta ouadiamento de consultasde cuidados primários, bem como da prescrição

deexames de diagnóstico, seja pela faltaou sobrecarga dos meios de pessoal existentes –

desde médicos eenfermeirosa assistentes técnicos e auxiliares de acção médica– ou, ainda,

pela obsolescência de equipamentos ou o encerramento de extensões e centros de saúde.

Neste contexto, e a fim de ultrapassar asituação atual, importa desde já conhecer, com exatidão,

qual o número de utentes do ServiçoNacional de Saúde (SNS) que são servidosno concelho de

Oliveira de Azeméis e quantos deles não dispõem,ainda,de médico de família atribuído.

Esta falta de transparência estende-se ao acompanhamento da pandemia da Covid-19, já que,

apesar das diversas perguntas que o Grupo Parlamentar do PSD tem feito a esse respeito, o

Governo,através da Direção-Geral da Saúde,tem impedido a divulgação da evolução do número

de infetados por Covid-19 no Agrupamento de Centros de saúde em que se integra o

concelhode Oliveira de Azeméis.

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:

Qual é o número actual de habitantes do concelho de Oliveira de Azeméis inscritos no

Serviço Nacional de Saúde (SNS), designadamente nos serviços de saúde primários?

1.

Quantos utentes estão inscritos por Centro de Saúde e por Unidade de Saúde Familiar?2.

Quantos habitantes do concelho de Oliveira de Azeméis não dispõem ainda de médico

defamília atribuído?

3.



Qual é o número diário de infetados por Covid-19 no concelho de Oliveira de Azeméis?4.

Existe alguma norma ou determinação oficial, emitida pelas autoridades competentes, que

proíba a disponibilização de informação sobre o número de infetados por Covid-19 no

concelho de Oliveira de Azeméis?

5.

Palácio de São Bento, 27 de julho de 2021
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____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, 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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