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Assunto: Encerramento da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Alvito – São 

Pedro, em Barcelos 

 
Destinatário: Ministério da Saúde 

 
 
Exma. Senhora Presidente da Assembleia da República 

O Bloco de Esquerda tem conhecimento de que a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados 

(UCSP) de Alvito – São Pedro, em Barcelos, se encontra encerrada a partir do dia 1 de julho. A partir 

desta data, as/os utentes passarão a ser atendidas/os na USF Ligios, em Lijó, freguesia que dista cerca 

de seis quilómetros de Alvito São Pedro e para a qual não existem transportes públicos compatíveis.  

As instalações onde funcionava a UCSP de Alvito – São Pedro foram inauguradas em 1987, sendo 

constituídas por três consultórios médicos, duas salas de enfermagem, sala de consulta infantil, armazém 

de enfermagem, secretaria, salão de espera, duas arrecadações e cinco casas de banho.   

Ao longo destes anos, esta unidade de saúde sempre prestou um serviço relevante à população das 

freguesias da sua abrangência, onde ainda predomina a agricultura, com uma larga percentagem de 

pessoas idosas e com baixos rendimentos.  

A UCSP de Alvito – São Pedro tem cerca de 1500 utentes inscritas/os e serve, em SOS, uma 

população estudantil de cerca de 1750 crianças da Escola Básica, da Cooperativa de Ensino Didálvi e 

Casa do Povo de Alvito. Esta UCSP é composta por uma médica (35 horas), um administrativo, meio 

tempo de enfermagem e um auxiliar que, além do serviço de limpeza, é responsável pela lavandaria a 

funcionar há mais de 10 anos nesta unidade para servir a parte Norte do Agrupamento de Centros de 

Saúde (ACES) Cávado III, proporcionando racionalização económica e rentabilização de espaços e 

meios humanos.  

No final do mês de junho, os utentes da UCSP de Alvito – São Pedro tomaram conhecimento do seu 

encerramento através de um aviso afixado na porta, de que esta unidade iria encerrar no dia 1 de julho. 

Não foram ouvidos os utentes, as Juntas de Freguesia, os trabalhadores nem o médico que coordena a 

UCSP. A partir desta data, as/os utentes passam a ser atendidos na Unidade de Saúde Familiar (USF) 

Ligios, em Lijó, que dista cerca de seis quilómetros de Alvito São Pedro e para a qual não existe 
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transporte público.  

Os utentes inscritos na UCSP Alvito são provenientes, na sua maioria, das freguesias de Alvito - S. 

Pedro, Alvito - S. Martinho e Couto. A USF de Lijó sitia-se junto à antiga estrada nacional (EN) 306, que 

liga Barcelos a Freixo/Ponte de Lima e o transporte público que percorre a antiga EN 306 tem o circuito 

Freixo - Alheira - Roriz - Lijó - Barcelos, mas passa a cerca de três quilómetros da UCSP Alvito – S. 

Pedro. O único transporte público existente que serve as populações das três freguesias, tem o circuito 

Panque - Alvito S. Pedro - Couto - Campo - Barcelos, de onde dista cerca de doze quilómetros. Para 

serem atendidas/os na USF de Lijó, as/os utentes têm que ir até Barcelos e voltar para trás. No regresso 

teriam de fazer o inverso. A maioria destas pessoas não dispõe de transporte próprio pelo que 

necessitará de despender um dia inteiro para ter acesso a uma consulta ou tratamento na USF Ligios. 

Acresce que a inscrição nas USF deve ser voluntária. Neste caso, as/os utentes estão a ser 

obrigados a inscreverem-se na USF Ligios o que não respeita a legislação referente a estas unidades de 

saúde.  

O encerramento da UCSP de Alvito São Pedro, em Barcelos, provocará fortes constrangimentos no 

acesso à saúde das populações que eram até agora por ela servidos. Esta é uma decisão extemporânea, 

tomada ao arrepio do conhecimento local e sem ouvir as partes envolvidas.  

 

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. O Governo tem conhecimento da situação exposta? 

2. Por que motivo foi decido o encerramento da UCSP de Alvito São Pedro? 

3. Atendendo ao facto de que a inscrição nas USF deve ser voluntária e que, neste caso, as/os utentes 

estão a ser obrigadas/os a inscrever-se na USF Ligios, o Governo alterou o regime de inscrição nas 

USF sem alterar a legislação? 

4. O Governo vai segurar o transporte para a USF Ligios? De que forma? 

5. O Governo está disposto a rever esta decisão e a manter a UCSP de Alvito São Pedro, em Barcelos, 

em funcionamento? 

Palácio de São Bento, 02 de julho de 2012. 

 

O Deputado 
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João Semedo 


