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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Os munícipes de Albergaria-a-Velha têm vindo a assistir à degradação acentuada das condições

dos serviços de saúde prestados no seu concelho.

O Centro de Saúde de Albergaria-a-Velha, unidade integrada no Agrupamento de Centros de

Saúde do Baixo Vouga, funciona num estado de elevada degradação, que levou mesmo ao seu

encerramento temporário no final de 2019.

O Grupo Parlamentar do PSD, instado pelos autarcas social-democratas de Albergaria-a-Velha

e pelas populações queixosas, visitou este Centro de Saúde e questionou formalmente o

Governo, em novembro desse ano, denunciando os tetos em ruína ou mesmo colapsados, as

infiltrações de água, humidade e alagamento de salas e corredores, a falta de iluminação de

espaços interiores, as falhas no sistema de aquecimento/climatização, entre muitas outras

insuficiências.

Lamentavelmente, apesar de todos os alertas e questões colocadas, as condições de

funcionamento e de segurança deploráveis deste Centro de Saúde mantiveram-se e

degradaram-se ainda mais até aos dias de hoje.

Só muito recentemente, a 8 de junho de 2021, perante a ausência de resposta capaz por parte

do Ministério da Saúde e depois de vários alertas feitos pelos autarcas do Partido Social

Democrata, a Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha decidiu intervir no processo, procurando

atenuar os problemas existentes, abrindo um concurso para reabilitação do edifício em causa.

Porém, além de todo o tempo que mediou entre as primeiras queixas até à publicação do

concurso e aquele que ainda irá passar até à obra estar adjudicada e depois finalmente

concluída, há o receio fundado de que os problemas estruturais, bem como funcionais e os de

acessibilidades, não sejam devidamente resolvidos apenas com uma intervenção de

reabilitação, dadas as disfuncionais características arquitetónicas internas e a localização

sobrelevada daquele edifício.



Acresce que se assiste no mesmo concelho ao encerramento sucessivo de extensões de saúde,

sendo já quatro - em Frossos, Alquerubim, Valmaior e Ribeira de Fráguas – as que deixaram de

prestar cuidados de saúde, com enorme prejuízo para os utentes, sem que sejam criadas

condições alternativas, pressionando de sobremaneira o Centro de Saúde de Albergaria que

será agora alvo de intervenção.

As preocupações das populações adensam-se por verificarem que, ao invés de outros territórios

onde se reabilitaram e reabriram equipamentos de saúde outrora encerrados, por ação

governativa ou por impulso dos respetivos municípios, no concelho de Albergaria-a-Velha não

se conhecem previsões de reabertura destas instalações.

Há um desinvestimento óbvio e faltam explicações às populações sobre qual o futuro dos

cuidados de saúde que lhes são prestados.

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

Deputados abaixo assinados, do Grupo Parlamentar do PSD, vêm, por este meio, dirigir a

Ministra da Saúde, através de Vossa Excelência, as seguintes perguntas:

Quais foram os critérios que sustentaram as decisões de encerramento das extensões de

saúde que funcionavam em Frossos, Alquerubim, Valmaior e Ribeira de Fráguas?

1.

Está prevista a reabertura destes equipamentos? Se sim para quando?2.

De que forma estão a ser acautelados os cuidados de saúde das respetivas populações que

se têm queixado do abandono a que estes encerramentos as sujeitam?

3.

Como explica o Governo o estado de degradação a que chegaram as instalações de saúde

em Albergaria-a-Velha e a falta de investimento na sua reabilitação?

4.

Estão previstas medidas de reforço de pessoal para o Centro de Saúde de Albergaria-a-

Velha e suas extensões? Se sim, qual o prazo da sua efetivação?

5.

Face às obras de reabilitação finalmente previstas para o centro de saúde de Albergaria-a-

Velha, enquanto as mesmas não estiverem concluídas, que medidas de contingência vão ser

adotadas para minorar os inconvenientes para as populações?

6.

Palácio de São Bento, 16 de setembro de 2021

Deputado(a)s

BRUNO COIMBRA(PSD)

HELGA CORREIA(PSD)

 ANA MIGUEL DOS SANTOS(PSD)

ANTÓNIO TOPA(PSD)

ANDRÉ NEVES(PSD)

CARLA MADUREIRA(PSD)
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