
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 

O Bloco de Esquerda teve conhecimento do encerramento do Centro de Saúde de Águeda por

falta de condições de segurança para os utentes. Segundo a informação a que o Bloco de

Esquerda teve acesso, este encerramento foi decretado pelo Agrupamento dos Centros de

Saúde (ACES) do Baixo Vouga depois de ter começado a chover dentro do edifício.

É verdade que o dia de hoje tem sido caracterizado, nesta região do distrito de Aveiro, por

chuvas fortes, mas não é menos verdade que a necessidade de obras e de intervenção

infraestrutural neste centro de saúde já está identificada há muito tempo.

O adiamento e ausência dessas intervenções criaram agora a falta de condições que levou ao

encerramento do Centro de Saúde.

Esta situação é grave porque prejudica a atividade assistencial e a prestação de cuidados à

população; é grave porque a importância dos Cuidados de Saúde Primários e do Serviço

Nacional de Saúde é incompatível com problemas infraestruturais e com falta de manutenção e

de investimento.

Para o Bloco de Esquerda a solução tem de passar pela disponibilização imediata de verbas e

pelo arranque imediato das obras há muito identificadas como necessárias.

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

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através da

Ministra da Saúde, as seguintes perguntas:

Face à situação de encerramento do Centro de Saúde de Águeda por falta de condições de

segurança para os utentes, vai o Governo, finalmente, disponibilizar verbas e autorizar as

obras necessárias nestas instalações?

1.

Que levantamento fez sobre as necessidades de obras e de pequenos investimentos nos

centros de saúde do SNS?

2.



Existem outros centros de saúde a encerrar por estas razões?3.

Palácio de São Bento, 30 de outubro de 2019

Deputado(a)s

MOISÉS FERREIRA(BE)

NELSON PERALTA(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.


	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Requerimento[0]: 
	txtRequerimento[0]: 
	txtNrRequerimento[0]: 
	txtLegRequerimento[0]: 
	txtSessaoRequerimento[0]: 
	txtTipoRequerimento[0]: 

	Pergunta[0]: 
	txtPergunta[0]: X
	txtNrPergunta[0]: 15
	txtLegPergunta[0]: XIV
	txtSessaoPergunta[0]: 1

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 2019-11-09
	#field[1]: 

	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: Encerramento do Centro de Saúde de Águeda devido a chuvas fortes
	txtDestinatario[0]: Ministra da Saúde

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 


		2019-10-30T20:33:05+0000
	Gustavo Behr (Assinatura Qualificada)


		2019-11-09T16:22:08+0000
	Sofia Araújo (Assinatura Qualificada)


		2019-11-11T10:22:28+0000
	Florinda Veiga (Assinatura Qualificada)


		2019-10-30T20:33:37+0000
	Unknown signer d77a49a8a90f1248fb05224dd5afff80a842b24b


		2019-11-09T16:22:59+0000
	Unknown signer f0e45b232ae59b4637453d3a1167804b19081357


		2019-11-11T10:22:32+0000
	Unknown signer 54439a7fa47b0a7c71cfc7dab642089b91d6b0ec




