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 REQUERIMENTO Número      /XII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XII (     .ª) 

 

Assunto: Esvaziamento da Extensão de Saúde de Sta. Maria de Sardoura, em Castelo de Paiva 

 
Destinatário: Ministério da Saúde 

 
 
Exma. Senhora Presidente da Assembleia da República 

A Administração Regional de Saúde do Norte, I. P. (ARS Norte) procedeu à retirada de equipamento da 

Extensão de Saúde de Sta. Maria de Sardoura, em Castelo de Paiva. Esta ação, realizada no dia 6 de fevereiro, 

foi completamente inesperada e gerou a indignação da população. A falta de informação foi geral e nem os 

poderes autárquicos foram informados desta intenção da ARS-N, como foi indicado publicamente. 

O Bloco de Esquerda considera inaceitável esta situação. A ARS Norte, ao retirar equipamentos pela 

calada, sem informar as populações e autarcas nem apresentando quaisquer justificações para o fazer, age 

num contexto de opacidade e de completo desrespeito pelos cidadãos. 

A situação da Extensão de Saúde de Sta. Maria de Sardoura é ilustrativa da debilidade dos serviços 

públicos de saúde de proximidade e da precariedade deste tipo de resposta. Esta extensão, que teve durante 

muito tempo médicos de família, passou nos últimos anos a ser servida por médicos em prestação de serviços, 

até que no último mês já não teve a realização de qualquer consulta. Agora parece claro ter existido uma 

intenção de esvaziar esta extensão de saúde, reduzindo a qualidade do serviço até o tornar inexistente. Com 

esta escolha, são mais de 2000 utentes que ficam sem esta resposta de proximidade. 

A população de Sta. Maria de Sardoura indignou-se com a atitude da ARS Norte porque sabe bem da 

necessidade desta extensão de saúde em funcionamento. Com a ausência de transportes de públicos, com 

dificuldades reais de mobilidade, a distância mede-se não apenas pelos quilómetros que os utentes terão de 

percorrer, mas sim pelas impossibilidade de percorrer esta distância sem outro recurso que não o automóvel 

próprio. Como se percebe, esta é uma escolha que não é possível para muitos cidadãos. Mais uma vez, 

assistimos a uma decisão tomada por quem não conhece o terreno e as dificuldades reais das populações. 

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. Qual a razão da ARS Norte para retirar o equipamento da Extensão de Saúde de Sta. Maria de Sardoura? 

2. Como é possível realizar esta ação sem informar utentes e município desta intenção e do seu 

enquadramento? 
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3. Existiu a decisão de encerrar definitivamente esta extensão de saúde? Em que plano ou estudo se baseia 

esta decisão? Ou existe a intenção de reabrir a extensão de saúde? Se sim, quando? 

4. Qual será a resposta de serviços de saúde de proximidade a que terão acesso estes utentes? 

 

Palácio de São Bento, 7 de fevereiro de 2014. 

 

O deputado 

        Pedro Filipe Soares 


