
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 

A Unidade de Saúde Familiar Costa do Mar, mais conhecida como Centro de Saúde da Costa

da Caparica, funciona no segundo e terceiro andar de um edifício com alguns anos e cujo

elevador, por não estar adequado à utilização inerente a um Centro de Saúde, avaria

constantemente.

Esta situação representa um grave constrangimento para muitos utentes. De facto, as pessoas

mais idosas ou com deficiência ficam impedidas de aceder às consultas médicas por não

conseguirem subir as escadas do prédio.

Sabemos que a Junta de Freguesia da Costa da Caparica e a Paróquia de Nossa Senhora da

Conceição apresentaram uma solução à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do

Tejo, que passa pela disponibilização de duas salas do piso térreo do mesmo edifício, que são

utilizadas pelo Centro Paroquial Nossa Senhora da Conceição. Desta forma, as pessoas com

mobilidade reduzida teriam acesso aos cuidados de saúde a que têm direito.

Importa referir que este problema, avarias constantes do elevador do prédio, verifica-se há já

bastante tempo, o que vem sublinhar a urgência de encontrar uma solução para um problema

que condiciona o acesso de muitas pessoas aos cuidados de saúde disponibilizados por esta

Unidade do SNS.

Assim, tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição da República

Portuguesa, e as normas regimentais aplicáveis, os Deputados do Grupo Parlamentar do PSD,

abaixo-assinados, vêm por este meio requerer à Senhora Ministra da Saúde, por intermédio de

Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem, respostas às seguintes

perguntas:

Tem V. Exa. conhecimento, e confirma, este constrangimento que se verifica na Unidade de

Saúde Familiar Costa do Mar?

1.

Até quando vamos assistir ao cenário degradante que se repete em cada patamar das

escadas do edifício em que funciona a Unidade de Saúde Familiar Costa do Mar– cadeira(s)

2.



em que as pessoas com mobilidade reduzida se sentam e fazem uma pausa que lhes

permita ganhar força para subir mais um lanço de escadas?

Foi ponderada a instalação de um novo ascensor que garanta o acesso a todos os utentes da

Unidade de Saúde Familiar Costa do Mar?

3.

Para quando está prevista uma solução para este problema?4.

Palácio de São Bento, 25 de novembro de 2021

Deputado(a)s

FERNANDA VELEZ(PSD)

NUNO MIGUEL CARVALHO(PSD)

FERNANDO NEGRÃO(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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