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Unidade de Saúde Familiar “Saúde Oeste”
vai ser instalada num único edifício

A 
Unidade de Saú-
de Familiar “Saú-
de Oeste” – Braga, 
até aqui a funcionar 

em dois polos (um em Se-
queira e outro em Cabrei-
ros), vai dispor de novas 
instalações, num investi-
mento calculado e supor-
tado pelo Ministério da 
Saúde/Administração Re-
gional de Saúde do Norte 
da ordem de, aproxima-
damente, 710.000 euros, 
anunciou ontem a  Ad-
ministração Regional de 
Saúde do Norte (ARSN). 

Segundo este organis-
mo, os atuais polos são 
«exíguos e desadequados 
ao fim a que se destinam, 
em especial para os pro-
fissionais que nos mes-
mos desenvolvem a sua 
atividade e doentes».

Por isso, vão ser cria-

Populações de Sequeira e Cabreiros vão ter melhores condições de acesso à saúde
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das instalações «capazes 
de, no futuro próximo, 
nas mesmas, poderem ser 
implementados os prin-
cípios que servem de ba-

Investimento de 710 mil euros

nar nos próximos tempos 
–, este investimento de-
monstra a aposta que o 
atual Governo vem a efe-
tuar no Serviço Nacional 
de Saúde, levando cui-
dados de qualidade e de 
proximidade junto das 
pessoas, em especial da-
quelas mais distantes dos 
grandes centros urbanos, 
eliminando desta forma 
assimetrias durante anos 
verificadas. refere a ARSN.

se à Reforma dos Cuida-
dos de Saúde Primários 
que o atual Governo es-
tá a levar a efeito».

As futuras instalações 

vão ficar sediadas num 
edifício (agora devoluto) 
onde, no passado, funcio-
nou uma escola primá-
ria que, depois de devi-

damente requalificado e 
adaptado, irá acolher os 
dois polos, unindo, des-
ta forma, as populações 
de Sequeira e Cabreiros, 
num total de cerca de 
7500 doentes inscritos.

A escritura do referido 
espaço foi ontem efetua-
da e outorgada pela ARSN 
e pela Câmara de Braga. 
A autarquia cedeu à AR-
SN o direito de superfí-
cie do espaço.

A assinatura do contra-
to com a empresa cons-
trutora está prevista para 
o dia 27 deste mês, sendo 
que o início da obra deve-
rá ocorrer em setembro 
deste ano e a conclusão 
um ano após o seu início 
(setembro de 2019).

«À semelhança de tan-
tos outros – uns já con-
cluídos e outros a termi-

O início da obra 
deverá ocorrer 
em setembro 
deste ano e a 
conclusão um 
ano após o seu 
arranque.


