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Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

A saúde é um bem inestimável.

O governo de Portugal, através do ministério da saúde, tem desenvolvido uma política assente

na valorização das condições de trabalho dos profissionais da saúde e na constante

preocupação de um melhor acesso dos cidadãos à prestação de cuidados de saúde.

Acresce ainda - não obstante as grandes dificuldades financeiras por todos reconhecidas - uma

incisiva política do medicamento, com ganhos claros para os utentes e para o erário público,

bem como a conclusão e a consequente entrega às comunidades de novas unidades de saúde.

No distrito da Guarda e, no decurso desta legislatura, o governo reiniciou e concluiu as obras do

novo bloco do hospital Sousa Martins, na cidade da Guarda e ainda iniciou – já quase

concluídas - as obras do Centro de Saúde de Figueira de Castelo Rodrigo, uma justíssima

necessidade da população daquela vila.

Por outro lado, e ainda neste mandato, já por várias vezes foi abordado o tema alusivo à

requalificação dos edifícios do Centro de Saúde de Seia e da extensão deste centro de saúde,

em São Romão.

Para além dos contatos desenvolvidos e das reuniões efetuadas pelos deputados signatários

deste documento junto da ULS da Guarda, da ARS Centro e do próprio Ministério da Saúde, o

Exmo. Senhor Secretário de Estado Adjunto da Saúde, Dr. Leal da Costa, realizou uma visita às

duas unidades de saúde localizadas na cidade de Seia e na localidade de São Romão.

Naquela visita, o Senhor Secretário de Estado verificou o estado degradado em que se

encontravam as instalações e deu conta que era propósito do governo realizar as obras de

beneficiação exigíveis assim que os respetivos projetos estivessem prontos e a situação

financeira do país o permitisse.



Passados que estão quase dois anos sob aquela declaração, também já produzida em sede da

Comissão Parlamentar de Saúde, na Assembleia da República, importa perguntar:

1. Que diligências foram até agora desenvolvidas e que entidades estiveram envolvidas no

sentido de se dar início às referidas obras?

2. Para quando o efetivo início das beneficiações e o respetivo prazo de execução da extensão

de saúde de São Romão?

3. Qual a situação concreta do projeto de requalificação do Centro de Saúde de Seia e quais as

expetativas temporais para a sua execução?

Palácio de São Bento,  sexta-feira, 6 de Março de 2015

Deputado(a)s

ÂNGELA GUERRA(PSD)

CARLOS PEIXOTO(PSD)

JOÃO PRATA(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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