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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Não questionando a necessidade de reorganização territorial do Serviço Nacional de Saúde

(SNS), para mais num contexto de forte degradação das condições de prestação de cuidados de

saúde aos portugueses, o Grupo Parlamentar do PSD não aceita que tal possa contribuir para

uma ainda menor acessibilidade dos cidadãos aos serviços de saúde.

Sucede que o Ministério da Saúde anunciou, recentemente, a possibilidade de a prestação de

cuidados de saúde do SNS em Ovar, nomeadamente os cuidados hospitalares no Hospital Dr.

Francisco Zagalo em Ovar, bem como todos os serviços de Cuidados de Saúde Primários

localizados em Ovar, poderem vir a ser integrados na futura Unidade Local de Saúde da Região

de Aveiro.

O PSD considera que, no caso de Ovar, os utentes do SNS devem manter o atual fluxo de

referenciação, que acumula com a referenciação para os locais mais próximos da sua residência

e logo com menor impacto para todos os utentes e SNS da mobilidade – seja para Santa Maria

da Feira ou Vila Nova de Gaia – e não para outros locais mais distantes apenas por

conformidade administrativa ou contratual do Ministério da Saúde.

Consequentemente, o PSD entende que o Hospital de Ovar e os polos de saúde de cuidados

primários do mesmo concelho deverão ser incluídos no estudo que está a ser realizado com

vista à criação da Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga, mais próxima daquele

concelho, por se localizar em Santa Maria da Feira, e com relação institucional informalmente

assumida desde a última revisão da rede hospitalar de urgências e em resposta com o direito a

livre acesso dos utentes.

Finalmente, o PSD preconiza a abertura do Serviço de Urgência Básica no Hospital de Ovar e

ao reforço do respetivo bloco operatório, bem como a reabertura dos Polos de Saúde de

Maceda e Arada, onde, vale a pena lembrar, a Câmara Municipal assumiu, por parceria com o

SNS, nas obras efetuadas, uma responsabilidade que pertence à esfera do Governo.



Em qualquer caso, sustentamos a necessidade de serem salvaguardados os postos de trabalho

e os atuais vínculos laborais no Hospital Francisco Zagalo, em Ovar, e nos serviços de cuidados

de saúde primários de Ovar.

Assim, ao abrigo das normas constitucionais e regimentais aplicáveis, designadamente da

alínea e) do artigo 156.º da Constituição da República Portuguesa, vêm os Deputados abaixo

assinados, por intermédio de V.ªEx.ª, apresentar ao Senhor Ministro da Saúde as seguintes

perguntas:

Admite o Ministério da Saúde manter a referenciação dos utentes do SNS residentes em Ovar

para os locais mais próximos da sua residência, seja para Santa Maria da Feira ou Vila Nova

de Gaia?

•

Vão ou não os utentes do SNS residentes em Ovar poder continuar a ter acesso, como

atualmente sucede, ao Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga e ao Centro Hospitalar de

Vila Nova de Gaia e Espinho, sem qualquer restrição? Mesmo nas situações de sobrecarga da

capacidade instalada das referidas organizações?

•

Vai o Governo assegurar que o Hospital Dr. Francisco Zagalo de Ovar e os polos de saúde de

Cuidados Primários do mesmo concelho sejam incluídos no estudo que está a ser realizado

com vista à criação da Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga, localizada em Santa

Maria da Feira?

•

Vai ou não o Governo promover a abertura do Serviço de Urgência Básica no Hospital Dr.

Francisco Zagalo de Ovar, bem como à reabertura dos Polos de Saúde de Maceda e Arada,

como resposta para melhoria do acesso e descongestionamento das Urgências Médico-

Cirúrgicas em proximidade?

•

Estão ou não salvaguardados os postos de trabalho e os atuais vínculos laborais das Unidades

em Ovar?

•
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