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 REQUERIMENTO Número      /XII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XII (     .ª) 

 

Assunto: Possível encerramento da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Sanguedo (CS 

Santa Maria da Feira) 

 
Destinatário: Ministério da Saúde 

 
 
Exma. Senhora Presidente da Assembleia da República 

A Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Sanguedo (CS Santa Maria da Feira) dá resposta a 

cerca de 2700 utentes. Para estas funções, a unidade de saúde chegou já a ter dois médicos a tempo inteiro. 

Contudo, atualmente está reduzida apenas a um destes profissionais a tempo inteiro. 

A presença de apenas um clínico a tempo inteiro tem provocado uma enorme apreensão por parte da 

população, tendo alguns utentes transferido a sua inscrição para outras extensões de saúde. A população sente 

que está em risco a própria continuidade da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Sanguedo.  

A conclusão próxima (prevista para o final de março) das obras na nova unidade de saúde de 

Argoncilhe, agudiza esta preocupação junto dos utentes da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados 

Sanguedo. Isto acontece porque corre com muita insistência a possibilidade de todos os utentes serem 

transferidos para a nova unidade de saúde que está a ser concluída. A abertura da nova unidade de saúde de 

Argoncilhe não pode significar o encerramento da resposta existente em Sanguedo. 

O Bloco de Esquerda considera ser essencial clarificar estas situações e, resolvendo a atual carência de 

clínicos, acabar com as especulações sobre o possível encerramento da Unidade de Cuidados de Saúde 

Personalizados Sanguedo. Para o Bloco de Esquerda, não há razões para este encerramento, pelo que 

esperamos que o Governo esclareça se tem essa intenção. 

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 do Ministério da Saúde, as 

seguintes perguntas: 

1. Tem o Ministério conhecimento da redução do número de clínicos na Unidade de Cuidados de Saúde 

Personalizados Sanguedo? 

2. Por que razão não foi esta situação ainda resolvida e qual o calendário previsto para a sua resolução? 

3. Existe algum fundamento na ideia de um possível encerramento da Unidade de Cuidados de Saúde 

Personalizados Sanguedo? 



 

A S S E M B L E I A  D A  R E P Ú B L I C A  
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