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ASSUNTO: Requerimento n.º 80/XII-PSD– Centro de Saúde de Nordeste 

 

 

Em resposta ao requerimento mencionado em epígrafe, subscrito pelo(as) Senhor(as) Deputado(as) do grupo 

parlamentar do Partido PSD/Açores, sem prescindir quanto ao teor dos considerandos, cumpre-me informar V. 

Exa., relativamente às questões colocadas o seguinte: 

 

1- À data do requerimento, o Centro de Saúde do Nordeste, conta com a colaboração de um Assistente 

graduado sénior, três internos de Medicina Geral e Familiar (MGF), um Assistente graduado sénior de MGF, que 

iniciou funções a 01 de março p.p., ao que acresce um Assistente de MGF, que se encontra de baixa médica, 

com efeitos, a abril do ano transato. O funcionamento da Unidade Básica de Urgência (UBU), é assegurado das 

8h00 às 18h00, de segunda a sexta, por uma médica em regime de prestação de serviços, e aos fins de 

semana, por uma Assistente graduada sénior, uma interna de MGF e um médico do Centro de Saúde da 

Povoação. 

 

2- O Governo dos Açores, pretende dotar as USI dos recursos humanos, particularmente por profissionais de 

saúde, que se revelem necessários a uma eficaz prestação de cuidados de saúde às populações, numa lógica 

de proximidade e de eficiência do Serviço Regional de Saúde. Para o efeito, pretende o Governo dos Açores 

fazer um levantamento das necessidades dos centros de saúde, em que se inclui o do Nordeste, prevendo 

igualmente a revisão dos incentivos à fixação de médicos onde sejam mais precisos. 
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3- O Governo dos Açores tem prevista a elaboração dos projetos no decurso deste ano, a fim de iniciar as 

obras no próximo ano. 

4- Confirma-se que é intenção do Governo dos Açores, manter o Centro de Saúde do Nordeste, classificado 

como unidade de retaguarda da COVID-19. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Subsecretário Regional da Presidência 

 

 

 

 

Pedro de Faria e Castro 
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