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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Chegou ao conhecimento do Bloco de Esquerda que a UCSP de Salvaterra de Magos, sita na

Avenida Doutor Roberto Ferreira Fonseca, concelho de Salvaterra de Magos, tem apresentado

deficiências estruturais, que colocam em causa as condições e a qualidade dos serviços de

saúde disponibilizadas aos utentes. Esta situação prende-se com uma requalificação parcial do

espaço interior que iniciou em junho de 2021 e cujo objetivo era proceder ao alargamento de

uma casa-de-banho para pessoas com deficiência.

Segundo os relatos transmitidos a este grupo parlamentar, a situação apresenta outra

consequência, além das óbvias, cujo grau de gravidade é considerável, pois a referida unidade

de Saúde tem sido fustigada com infestações de roedores e de outras pragas, como baratas,

que danificam o mobiliários e os equipamentos clínicos existentes no interior da infraestrutura,

que serve uma população que ultrapassa as 21.000 pessoas.

A suspensão inexplicada da intervenção de requalificação, que alegadamente terá deixado

expostos dois tubos, poderá ser o principal motivo para a proliferação das infestações, ao

constituir o local de entrada e reprodução das referidas espécies infestantes. Além disso, a

situação de embargo que é possível verificar no local agrava as condições estruturais daquela

unidade, sendo certo que quanto mais se prolongarem estas circunstâncias, mais prejuízos

serão imputados aos contribuintes e aos utentes, criando uma situação de injustiça.

Na mesma unidade de saúde, segundo depoimentos transmitidos a este grupo parlamentar, na

sala destinada aos serviços de medicina dentária encontra-se um armário muito danificado,

devido a infiltrações de água. Esta situação vem-se mantendo desde 2019.

Para o Bloco de Esquerda, o investimento na Saúde é um ponto vital para o bom funcionamento

de uma sociedade que se quer desenvolvida e sã. A prioridade do governo e das entidades por

si tuteladas devem residir na rápida resolução do problema aqui exposto, bem como noutras

situações que se assemelhem.



Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio requerer ao Ministério da Saúde

as seguintes informações:

O Ministério da Saúde tem conhecimento da atual situação em que se encontra a UCSP de

Salvaterra de Magos?

1.

Qual foi o motivo para a interrupção da referida intervenção de requalificação naquela

unidade de Saúde?

2.

Quais as medidas que o governo pretende adotar para, por fim, resolver as dificuldades que

colocam em causa a qualidade do serviço prestado na UCSP de Salvaterra de Magos?

3.

Palácio de São Bento, 12 de novembro de 2021

Deputado(a)s

FABÍOLA CARDOSO(BE)

MOISÉS FERREIRA(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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