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Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

As instalações afetas ao Centro de Saúde de Santiago do Cacém, onde funciona há cerca de 30

anos, estão bastante degradadas, devido ao desinvestimento público de sucessivos governos

na sua manutenção e conservação. O elevado estado de degradação é bem visível no

pavimento, na pintura e no teto dos gabinetes de consulta, na ausência de sistema de som, na

ausência de climatização, na existência de janelas e estores que não vedam integralmente,

sendo “calafetadas” com panos e toalhas no período inverno.

Fica evidente que as atuais instalações do Centro de Saúde de Santiago do Cacém não

garantem as condições adequadas para a prestação de cuidados de saúde, nem as condições

de trabalho para os profissionais de saúde. Decorrente desta constatação, conclui-se que são

necessárias novas instalações para o Centro de Saúde de Santiago do Cacém.

A carência de profissionais de saúde também se sente neste centro de saúde. Faltam médicos,

enfermeiros e assistentes operacionais. Há utentes sem médico de família (no total no concelho

estima-se que hajam mais de seis mil utentes sem médico de família). De forma a assegurar o

direito à saúde com qualidade a todos os utentes é fundamental dotar o Centro de Saúde de

Santiago do Cacém dos meios humanos necessários.

Ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, solicitamos ao Governo que por

intermédio do Ministério da Saúde, nos sejam prestados os seguintes esclarecimentos:

Como avalia as condições de funcionamento do Centro de Saúde de Santiago do Cacém?1.

Face ao elevado estado de degradação das instalações deste centro de saúde, que medidas

pretende o Governo tomar para assegurar novas instalações que deem condições de

trabalho aos profissionais de saúde e as condições para a prestação de cuidados de saúde

com qualidade?

2.

Que medidas estão ou serão adotadas para o reforço do número de médicos, enfermeiros e

assistentes operacionais?

3.



Palácio de São Bento, quarta-feira, 8 de Março de 2017

Deputado(a)s

PAULA SANTOS(PCP)

FRANCISCO LOPES(PCP)

BRUNO DIAS(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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