
 

 

 
 

   

  A SUA EXCELÊNCIA  

                                                                                        O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

                                                                                        DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 

     S/157/2022/XII 

                                                                              

Assunto: Requerimento ao Governo Regional dos Açores  

 

Nos termos do n.º 1 e n.º 2 do art.º 182 do Regimento da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores, o Grupo Parlamentar do PS/Açores entrega à 

Mesa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e a V. Exa., 

para efeitos de admissão, perguntas com pedido de resposta escrita dirigidas ao 

Governo Regional dos Açores. 

 

Horta, 27 de outubro de 2022 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

 

O Presidente do Grupo Parlamentar  

 

Vasco Alves Cordeiro 

 

E/3231/2022 Proc.º 054.02.03/3/XII 27/10/2022  
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REQUERIMENTO 

GOVERNO NEGLIGENCIA RESPOSTAS DE SAÚDE AOS TERCEIRENSES 

NAS FREGUESIAS DE PORTO JUDEU, POSTO SANTO E TERRA-CHÃ 

 

Considerando que após visitas e reuniões realizadas nas freguesias de Porto 

Judeu, Posto Santo e Terra-Chã foi evidente a falta de resposta por parte do 

Governo Regional no que concerne à reposição de Núcleos de Saúde Familiar; 

Considerando que nos casos supramencionados existiu investimento e obra 

realizada para dotar estas freguesias de infraestruturas e recursos para 

aproximar os cuidados de saúde à população; 

Considerando que a população residente nas referidas freguesias, não dispondo 

de Núcleo de Saúde Familiar sediado no posto de saúde, se tem de deslocar até 

Angra do Heroísmo para a obtenção de cuidados de saúde; 

Considerando a promessa deste Governo, em apostar nos cuidados de saúde 

primários e em cuidados de proximidade, não encontra expressão prática nos 

casos supramencionados e que a população se encontra há cerca de dois anos 

a aguardar resposta governamental, encontrando-se infraestruturas e 

equipamentos sem a utilização destinada; 

Considerando as recentes declarações públicas do Secretário Regional da 

Saúde e do Desporto relativamente à contratação de médicos de Medicina Geral 

e Familiar (MGF) para a Unidade de Saúde de Ilha Terceira (USIT) e a 

necessidade de se esclarecer quantos realizaram o internato da especialidade 

em unidades de saúde da Região, qual o seu local de formação no âmbito do 

internato médico de especialização em MGF e quantos concluíram a sua 

especialidade ano corrente; 
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Ao abrigo das disposições estatutárias e regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista dos Açores, através dos Deputados 

abaixo-assinados, solicita a seguinte informação: 

1.) Porque é que o Governo ainda não ativou os Núcleos de Saúde 

Familiar nos postos de saúde das freguesias de Porto Judeu, Posto 

Santo e Terra-Chã? Quando está prevista a sua reposição? 

2.) Dos médicos de MGF contratados e a iniciar funções em novembro 

na USIT: 

a. Quantos realizaram o internato da especialidade em unidades 

de saúde da Região? 

b. Qual o seu local de formação no âmbito do internato médico 

de especialização em MGF? 

c. Quantos concluíram a sua especialidade ano corrente? 

 

Angra do Heroísmo, 27 de outubro de 2022 

 

 

Os Deputados 

 

Tiago Lopes 

 

Andreia Costa 

 

Berto Messias 

 

Francisco Coelho 

 

Rodolfo Franca 

 


