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Assunto: Condições do edifício da sede da UCSP de Santiago do Cacém

Destinatário: Ministra da Saúde

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
A Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Santiago do Cacém serve,
segundo o BI dos CSP, mais de 27.000 utentes e reparte-se por 7 polos assistenciais, incluindo
a sede.
O edifício onde se localiza a sede desta UCSP tem já cerca de 30 anos e tem-se degradado
muito por falta de obras de requalificação.
São visíveis aos utentes e profissionais de saúde deste centro, diversos aspetos desta
degradação, quer nos sistemas de climatização, quer em janelas e persianas ou na inexistência
de um sistema de som, tornando-se cada vez mais num centro de saúde obsoleto e incapaz de
responder às necessidades da população deste concelho.
Face aos constrangimentos causados pela degradação das instalações, é clara a urgência de
tomada de medidas para resolução deste problema.
Consideramos, por tudo isto, que o Governo deve tomar medidas imediatas para o lançamento
da construção de um novo edifício para instalar, com qualidade e conforto, o centro de saúde de
Santiago de Cacém.
O Bloco de Esquerda considera que é necessário aumentar o investimento no SNS de forma a
valorizar os recursos e meios ao serviço das populações mais carenciadas do interior do país,
garantido dessa forma, serviços de saúde de qualidade.
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:
1. Tem o Ministério da Saúde conhecimento desta situação?
2. Tendo em conta que esta é uma situação que carece de rápida resolução, que medidas
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considera o Ministério tomar, face à degradação das instalações em causa?
3. Tem a tutela a intenção de proceder ao lançamento de concurso para a construção de novo
Centro de Saúde em Santiago de Cacém?
4. Quando se procederá a esse lançamento?
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