
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 município de Baião tem cerca de 17 mil habitantes, dos quais 4 mil com idade igual ou

superior a 65 anos, o que equivale a uma taxa elevada, de quase um quarto da população local.

Sucede que, nos últimos tempos, tem sido recorrente a falta de médicos no Serviço de

Atendimento Permanente (SAP) do Centro de Saúde de Baião (CSB), situação que tem

prejudicado e mesmo inviabilizado o atendimento de muitos utentes que recorrem a essa

unidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS), os quais têm, assim, de se deslocar para outros

serviços de saúde dos concelhos vizinhos de Baião, como Resende, Cinfães ou, em último

recurso, às urgências hospitalares de Penafiel e Amarante.

Esta situação obriga assim muitos doentes a percorrer consideráveis distâncias, não raro sem

meios adequados de deslocação, além de contribuir para um injustificado entupimento das

urgências.

Até ao momento, o Ministério da Saúde e, mais concretamente, a Administração Regional de

Saúde do Norte (ARS Norte) ainda não prestou as explicações exigíveis, além de não se

conhecerem quaisquer medidas tomadas para obviar ao prolongamento da atual escassez de

médicos no Serviço de Atendimento Permanente do Centro de Saúde de Baião

Na verdade, apenas se conhece uma reação pública da autarquia socialista local, reconhecendo

que “aquilo que se está a passar em Baião está a passar-se no resto do país”.

Para o PSD, esta situação é simplesmente inaceitável e requer uma tomada de posição

enérgica por parte do Ministério da Saúde, no sentido de dotar o CSB dos recursos médicos

necessários para prestar adequados cuidados de saúde aos baioneses.

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:

Tem o Senhor Ministro conhecimento da falta de médicos atualmente existente no Centro de

Saúde de Baião?

1.

De que forma pretende o Ministério da Saúde colmatar a falta de médicos no Centro de

Saúde de Baião?

2.

Concretamente, que medidas tomou o Ministério da Saúde no sentido de reforçar o pessoal

médico do Centro de Saúde de Baião?

3.

Quais são os objetivos do Ministério da Saúde em termos de profissionais de saúde para o

Centro de Saúde de Baião no ano de 2023?

4.

Palácio de São Bento, 11 de janeiro de 2023

Deputado(a)s

PEDRO MELO LOPES(PSD)

MIGUEL SANTOS(PSD)

CLÁUDIA BENTO(PSD)

FÁTIMA RAMOS(PSD)

FERNANDA VELEZ(PSD)

GUILHERME ALMEIDA(PSD)

HELGA CORREIA(PSD)

HUGO PATRÍCIO OLIVEIRA(PSD)

INÊS BARROSO(PSD)

MÓNICA QUINTELA(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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