
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 Local de Saúde do Litoral Alentejano EPE (ULSLA EPE) tem sob sua

responsabilidade um território que se estende desde o Torrão, em Alcácer do Sal, até Sabóia,

em Odemira, com uma população envelhecida e sem mobilidade no interior, e uma população

jovem flutuante no litoral, resultado do turismo e da produção agrícola.

Aos cerca de 100 mil residentes da região, somam-se milhares de trabalhadores agrícolas e

milhares de turistas que escolhem a nossa costa como destino de férias, o que leva a que se

atinjam picos de esgotamento dos serviços e a necessidade de reforço permanente das

equipas.

Por outro lado, a pandemia afetou de sobremaneira a região, levando também a que fosse

necessário um esforço suplementar de pessoal e de horas de trabalho quer na prevenção e

combate à pandemia, quer na vacinação, que ainda decorre com muito sucesso.

De referenciar também o aumento de despesa que resultou da melhoria de todos os indicadores

hospitalares e dos cuidados de saúde primários, conseguidos através da contratação de mais

profissionais, de modernização dos serviços, da aquisição de novos e modernos equipamentos

e da ampliação considerável de todas as áreas de atividade da ULSLA. É notória a

transformação positiva que se tem vindo a verificar em toda a ULSLA, testemunhado pela

diminuição de doentes sem médico de família, diminuição de listas de espera em quase todas

as especialidades ou pelo aumento da diversidade de carteira de serviços.

Não obstante, foi tornado público que a Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano EPE não

tem capacidade financeira para fazer face às despesas com o transporte de doentes,

nomeadamente às Associações de Bombeiros do Litoral Alentejano, pelo que os deputados

signatários pretendem ver o assunto esclarecido.

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicita-se a V.ª Exa.ª

que o Governo, por intermédio do Senhor Secretário de Estado da Saúde, informe respondendo



às seguintes questões:

1. Está previsto um reforço orçamental que possibilite liquidar as dividas às Associações de

Bombeiros? Se sim, quando?

2. Está previsto algum mecanismo de financiamento que assegure sustentabilidade à despesa

corrente, nomeadamente a de transporte de doentes, evitando que a dificuldade se repita daqui

a alguns meses? Se sim, qual e quando?

Com os melhores cumprimentos.

Palácio de São Bento, 13 de julho de 2021

Deputado(a)s

EURÍDICE PEREIRA(PS)

MARIA ANTÓNIA DE ALMEIDA SANTOS(PS)

FILIPE PACHECO(PS)

ANDRÉ PINOTES BATISTA(PS)

SOFIA ARAÚJO(PS)

CLARISSE CAMPOS(PS)

IVAN GONÇALVES(PS)

TELMA GUERREIRO(PS)

PEDRO DO CARMO(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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