
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

- Utentes da Unidade de Saúde Familiar (USF) do Lidador, na Maia, queixam-se de que há

vários meses ninguém daquela unidade lhes atende os telefonemas e que a marcação de

consultas através da Internet não está a funcionar.

- Segundo informações recolhidas pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, os telefones da USF do

Lidador tocam, mas ninguém responde.

- O caso torna-se mais grave quando se trata de idosos que, para obterem uma simples

informação, como confirmar consultas já agendadas, perdem horas a deslocarem-se até àquela

unidade de saúde.

- O mesmo acontece para quem quer marcar consultas online, pois o sistema, garantem

doentes que tentarem utilizar o serviço, não funciona.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao senhor Ministro da

Saúde, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

respostas às seguintes perguntas:

1. Tem conhecimento da situação? Se sim, desde quando e a que se deve a falta de

atendimento telefónico na USF do Lidador?



2. Por que razão o sistema de marcação online de consultas não está a funcionar?

3. Que diligências tomou, ou vai tomar, para solucionar os problemas?

Palácio de São Bento, terça-feira, 14 de Fevereiro de 2017

Deputado(a)s

PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELO BRANCO(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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