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Assunto: Abertura do concurso para a contratação de Técnicos de Saúde Ambiental para a USP do 

ACES Feira Arouca 

 
Destinatário: Ministério da Saúde 

 
 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

No passado dia 9 de janeiro de 2019, o Bloco de Esquerda deu entrada de uma pergunta sobre a contratação 

de Técnicos de Saúde Ambiental e outros profissionais para a Unidade de Saúde Pública do ACES Feira 

Arouca. 

Na pergunta endereçada ao Ministério da Saúde, referimos que na USP do ACES Feira-Arouca existe um défice 

enorme de Técnicos de Saúde Ambiental, bem como de enfermeiros. Indicamos que o ACES Feira Arouca 

deveria ter 12 Técnicos de Saúde Ambiental (TSA), mas atualmente tem apenas 3 e que isso colocava em 

causa o bom funcionamento da unidade e de alguns programas. 

Na resposta que obtivemos, o Ministério da Saúde diz que a ARS Norte já avaliou a necessidade de recrutar 

Técnicos de Saúde Ambiental e que foi adotado um plano para salvaguardar as atividades daquela unidade. 

Informaram ainda que foi elaborada a proposta para a contratação dos técnicos necessários.  

Tendo em conta o exposto nos parágrafos anteriores, interessa saber quantos profissionais serão contratados e 

quando será lançado o concurso. 

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. Quantos Técnicos de Saúde Ambiental serão contratados para a Unidade de Saúde Pública do ACES 

Feira Arouca? 

2. Para quando está previsto o lançamento do concurso?  

Palácio de São Bento, 28 de fevereiro de 2019. 
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