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 REQUERIMENTO Número      /XII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XII (     .ª) 

 

Assunto: Encerramento das extensões de saúde de Arnoso Santa Maria e Louro, em Famalicão  

 
Destinatário: Ministério da Saúde 

 
 
Exma. Senhora Presidente da Assembleia da República 

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte anunciou a intenção de encerrar duas extensões de 

saúde associadas ao Centro de Saúde de Famalicão, sendo elas as extensões de Arnoso Santa Maria e de 

Louro. Com o fecho destas unidades, a população passaria a ser atendida na extensão de saúde de Nine. 

A extensão de Arnoso Santa Maria dá resposta à população residente nas freguesias de Jesufrei, Arnoso 

Santa Eulália, Arnoso Santa Maria e Sezures, dispondo, entre outros serviços, de consultas de planeamento 

familiar, saúde materna e saúde infantil, além de medicina geral e familiar. Por seu turno, a unidade de Louro 

serve as pessoas residentes em Lemenhe, Louro e Mouquim, dispondo de consultas de diabetes, 

hipertensão e saúde materna, entre outras. 

Muitas das pessoas residentes nesta zona são idosas, com dificuldades de locomoção pelo que a 

deslocação a uma unidade de saúde mais distante se torna difícil. Acresce ainda que muitas pessoas não 

têm familiares próximos que possam coadjuvar na ida à unidade de saúde ou efetuar o transporte para a 

unidade de Nine. Como tal, é fundamental para estas populações o funcionamento adequado das extensões 

de saúde de Arnoso Santa Maria e de Louro, de modo a que possam aceder com proximidade aos cuidados 

de saúde de que necessitam e aos quais têm direito. 

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. Quais os motivos que levaram à decisão da ARS do Norte de encerrar as extensões de saúde de 

Arnoso Santa Maria e de Louro? 

2. O Governo está disponível para reverter esta decisão e manter em funcionamento as extensões de 

saúde de Arnoso Santa Maria e de Louro? 

3. Em caso de resposta negativa à pergunta anterior, que medidas vão ser implementadas para garantir o 

transporte dos utentes para a Extensão de saúde de Nine? 
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4. Quantos profissionais exercem funções atualmente nas extensões de saúde de Arnoso Santa Maria e 

de Louro? Os postos de trabalho destes profissionais encontram-se assegurados? 

5. Quantos médicos são necessários para que todos os utentes do Centro de Saúde de Famalicão 

tenham médico de família? 

6. Tendo em conta os utentes abrangidos pelo Centro de Saúde de Famalicão, qual deveria ser o quadro 

de pessoal desta unidade de saúde (médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, etc.)? 

7. Há trabalhadores a exercerem funções no Centro de Saúde de Famalicão através de Contrato de 

Emprego Inserção (CEI) ou Contrato de Emprego Inserção+ (CEI+)? Em caso de resposta afirmativa, 

quantos são e quais as funções desempenhadas? 

Palácio de São Bento, 12 de novembro de 2014. 

 

O Deputado e a Deputada 

João Semedo e Helena Pinto 


