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Exmo. Sr. Ministro da Saúde, 

Excelência, 

Desde há vários anos que trabalhamos em cuidados de saúde primários e todos nós nos 

empenhamos para prestar melhores cuidados às populações  que servimos e fazêmo-lo ao 

menor custo possível para os cidadãos e para o Estado Português. 

Há anos que aceitamos o desafio dos nossos governantes, posteriormente consagrados no 

Memorando da TROIKA, de inovar e avançar para o trabalho em Unidade de Saúde Familiar, 

várias vezes elogiado por Vª Excelência e pelo Senhor Secretário de Estado Adjunto do 

Ministro da Saúde. 

Abdicamos do comodismo acrítico e dos horários pré-determinados, prejudicando a família e 

os tempos livres, para mostrar que é possível fazer mais e melhor, com empenho, 

determinação e entusiasmo. 

Alguns de nós abdicamos de trabalho extraordinário e da medicina privada para abraçarmos 

com alma e coração a USF. 

Aderimos à Reforma dos Cuidados de Saúde Primários, percorremos um exigente caminho, 

fomos avaliados, confrontámo-nos com os resultados a nível da nossa Região e tendo 

ultrapassado todos os requisitos exigidos superiormente  vimos a nossa candidatura a Modelo 

B aprovada pela Equipa Regional de Apoio da ARS Norte nas seguintes datas: 

 USF Mais Saúde, ULS Alto Minho – parecer emitido a 06/06/2011 

 USF São Miguel-O-Anjo, ACES Famalicão – parecer emitido a 06/12/2011 

 USF Torrão, ACES Vale Sousa Norte – parecer emitido a 09/12/2011 

 USF + Carandá, ACES Braga – parecer emitido a 15/12/2011 

 USF Uma Ponte para a Saúde, ACES Grande Porto / Santo Tirso /Trofa – parecer 

emitido a 22/12/2011 

 



Mostramos que estamos de acordo com a associação da remuneração ao desempenho, 

condição base para diferenciar quem mais e melhor trabalha; 

Depois disso, fomos tendo conhecimento avulso da passagem de algumas USF para Modelo B, 

sem que se conheçam os critérios com que foram aprovados pelo Conselho Directivo da ARS 

Norte, razão pela qual também vamos solicitar as actas de aprovação das mesmas. Não 

queremos colocar em causa a falta de transparência, isenção e rigor do CD, mas exigimos a 

divulgação dos referidos critérios para que as coisas fiquem claras, pois não entendemos a 

razão pela qual ainda não foram homologados os pareceres emitidos pela ERA; 

Não se compreende a atitude do CA da ULSAM, que desde 06/06/2011 não mais homologou a 

USF Mais Saúde. 

Apesar das USF terem feito várias diligências junto das instituições hierarquicamente mais 

próximas, não obtivemos qualquer resposta ao nosso pedido; 

Creiam, Senhor Ministro e Senhor Secretário de Estado que as expectativas dos profissionais 

envolvidos já foram atingidas e com elas o entusiasmo e o empenho no novo modelo 

organizativo. O trabalho e o mérito começam a ser postos em causa.   

Os coordenadores das USFs acima discriminadas, incumbidos pelos respectivos Conselhos 

Gerais, vêm junto de V. Exª apelar, no sentido de fazer as diligências necessárias para que: 

 

1. Seja publicitado o número de USF que podem transitar de modelo A para Modelo B 

2. Se cumpra a legislação em vigor no que se refere à passagem a Modelo B das USF 

acima mencionadas a partir do dia 1-07-2012; 

3. Que sejam divulgados com clareza quais as USF que já passaram a modelo B e quais os 

critérios subjacentes à sua homologação; 

 

Estando certos de que esta exposição merecerá toda a atenção e empenho de Vossas Exªs, 

subscrevemo-nos com consideração e estima. 

 

Pelas USF 

USF Mais Saúde, ULS Alto Minho – o Coordenador – António Amorim 

USF São Miguel-O-Anjo, ACES Famalicão – a Coordenadora – Helena Marques 

USF Torrão, ACES Vale Sousa Norte – a Coordenadora – Olímpia Pinto 

USF + Carandá, ACES Braga – a Coordenadora – Maria Antónia 

USF Uma Ponte para a Saúde, ACES  Santo Tirso /Trofa – o Coordenador – Pinto de Sousa 


