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PROJECTO DE RESOLUÇÃO N.º 480/XV/ 1.ª

Recomenda ao Governo a regularização do número de profissionais e o 

funcionamento de horário completo da Unidade de Saúde Familiar Caminhos do 

Cértoma – Pampilhosa, Luso e Vacariça, do Concelho da Mealhada.

Exposição de Motivos

A garantia da prestação de cuidados de saúde primários representa um pilar 

fundamental do Estado Social, nomeadamente no acompanhamento e cuidado junto da 

população mais vulnerável. Esta categoria de cuidados de saúde constitui, também, um 

pressuposto para a existência de um Serviço Nacional de Saúde (SNS) eficiente e que 

responda às necessidades reais existentes. 

Na consecução dos referidos desideratos revela-se particularmente importante 

a adequação da localização dos serviços de saúde às concretas características das 

populações locais, particularmente em termos de limitações de deslocação e

necessidades de acesso.
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Assim, a par da dimensão das listas de utentes por Médicos de Família, que, não 

raro é incumprida, verifica-se ainda a necessidade da adequação da localização dos 

referidos profissionais de saúde às necessidades territoriais de cada região. 

A Unidade de Saúde Familiar (USF) Caminhos do Cértoma é, infelizmente, um 

exemplo desse não cumprimento dos parâmetros estabelecidos, o que compromete a 

qualidade do serviço prestado pelo SNS. Esta USF dispõe de quase dez mil utentes 

inscritos, cerca de um terço dos quais sem Médico de Família atribuído. Ao contrário do 

que se poderia supor, o caso da USF de Caminhos do Cértoma é um retrato da 

normalidade, com apenas quatro médicos de família, e nem todos em tempo completo. 

Adicionalmente, a USF Caminhos do Cértoma divide-se em três polos. Nenhum 

dos três cumpre, no entanto, o horário de funcionamento estipulado para as Unidades 

de Saúde Familiares. Com efeito, o Polo Pampilhosa encontra-se em funcionamento de 

segunda-feira a sexta-feira, das 8h00 às 18h00, o Polo Luso na segunda-feira, terça-

feira, quarta-feira e sexta-feira, das 8h00 às 13h30 e quinta-feira, das 09h00 às 13h00 e 

o Polo Vacariça na terça-feira, quarta-feira e quinta-feira, das 8h00 às 13h30. 

Resultante num cenário incomportável, a população já se terá manifestado pela 

garantia das consultas de rotina, de acompanhamento da doença crónica, do 

funcionamento ao domicílio para doentes acamados ou com dificuldade de mobilidade 

e da existência de instalações abertas e a funcionar nos períodos previstos. Garantias 

essas que não se confirmam na presente data. 

Nestes termos, ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, os Deputados 

abaixo assinados, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, apresentam o 

presente Projeto de Resolução:

1. A Assembleia da República resolve recomendar ao Governo que garanta:

a) O cumprimento dos horários de funcionamento completos dos polo Vacariça e 

Luso e sede Pampilhosa da Unidade de Saúde Familiar Caminhos do Cértoma;
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b) A celeridade dos processos de recrutamento dos profissionais na Unidade de 

Saúde Familiar Caminhos do Cértoma, nomeadamente na agilização da 

contratação em caso de aposentação;

c) O pleno funcionamento dos serviços da Unidade de Saúde Familiar Caminhos do 

Cértoma e o seu não encerramento por opção política.

Palácio de São Bento, 14 de fevereiro de 2023

As Deputadas/os,

Bruno Coimbra

Paula Cardoso

Helga Correia

Fátima Ramos

Carla Madureira

Fernanda Velez

Hugo Maravilha

Cláudia Bento


