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Ex. mo Sr. Presidente da Assembleia da República

No passado dia 17 de Janeiro, os Deputados do PSD, eleitos pelo Círculo Eleitoral do
Porto, visitaram o concelho de Lousada.
A realidade encontrada, espelhou elevadas carências ao nível da saúde e a inoperância
crescente deste governo em minimizar tais lacunas.
No caso particular da freguesia de Meinedo, no concelho de Lousada, encontramos
alguma agitação social resultante da deslocação de uma farmácia existente nesta
freguesia. Durante três décadas a farmácia, situada na Freguesia de Meinedo, serviu a
comunidade meinedense e todos os que diariamente a atravessavam, bem como os
habitantes de localidades vizinhas.
A Freguesia de Meinedo está situada a 5 km do centro da vila de Lousada, que é sede
de Concelho, e da cidade de Penafiel, distando o mesmo espaço, relativamente à
farmácia mais próxima. A população da Freguesia de Meinedo, que ronda os 6000
habitantes, como sempre esteve servida por uma farmácia, tem agora dificuldades em
se deslocar ao centro das duas localidades referidas, no caso Lousada e Penafiel, para
efectuar a compra dos seus medicamentos.
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Por outro lado, a Freguesia de Meinedo, há perto de três décadas, está servida por um
centro de saúde (extensão do centro de saúde de Lousada) e, neste momento, está a ser
construído, em parceria com a ARS/Norte, um edifício que vai albergar um novo
centro de saúde, que cobre uma área populacional de aproximadamente 10.000
habitantes.

Perante esta evidência, os Deputados do PSD, nos termos constitucionais, legais e
regimentais, solicitam a V. Exa. que requeira, junto do ministério supracitado, o
seguinte:
1

-

Pretende o Ministério da Saúde, através do INF ARMED satisfazer esta

necessidade da população de Meinedo? Caso afirmativo, para quando a abertura
de procedimento

concursal

que permita a existência de uma farmácia,

em

Meinedo?

Palácio de São Bento, 23 de Março de 2011.
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