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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDELA 

CERTIDÃO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 
25/04/2016 

APROVADA EM MINUTA, NOS TERMOS LEGAIS, NA PARTE RESPETIVA 

 

Humberto António Cordeiro, Secretário da Mesa da Assembleia Municipal de Mirandela: 

 

CERTIFICA, que da ata da 2.ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Mirandela realizada em 25 de 

abril de 2016, aprovada em minuta nos termos e para efeitos consignados no n.ºs 3 e 4 do art.º 57.º do Anexo I, 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no Período Antes da Ordem do Dia, consta uma Moção, apresentada 

pelos Grupos Municipais da Assembleia Municipal de Mirandela, representados na Comissão Permanente da 

Assembleia Municipal, com o seguinte teor: 

 

“MOÇÃO 

Falta de Especialistas em Endocrinologia  

No Nordeste Transmontano 

 

A Unidade Local de Saúde do Nordeste é constituída por 3 Hospitais - Bragança, Mirandela e Macedo de 

Cavaleiros – e 14 Centros de Saúde. 

Esta constitui a rede que assegura os cuidados de saúde, do Serviço Nacional de Saúde, às populações residentes 

no distrito de Bragança. 

O distrito de Bragança apresenta, hoje, uma população residente na casa dos 135.000 mil habitantes. 
Quanto ao Perfil de Saúde da população abrangida pela Unidade Local de Saúde do Nordeste, constata-se que a 

segunda principal causa de morbilidade é a Diabetes. 

No entanto, a Unidade Local de Saúde do Nordeste não dispõe de qualquer médico endocrinologista ao seu 
serviço, sendo a sua ausência colmatada por médicos de outras especialidades, mormente médicos de medicina 

geral e familiar. 

Seguindo o padrão nacional de que a diabetes afecta 12 % da sua população, no distrito de Bragança os 
doentes que sofrerão desta patologia ultrapassam as 16.000 pessoas. 
Assim, tendo em conta que a sua população envelhecida é numerosa e sendo a diabetes uma das principais 

causas de morbilidade, o distrito de Bragança apresenta uma grave lacuna na assistência na doença aos 
seus habitantes. 

Os médicos existentes a prestar serviço na área abrangida por esta unidade local de saúde, não são 
manifestamente os profissionais mais indicados para responder às necessidades da população atingida 
pela diabetes, a que acresce uma série de outras patologias, bem como as resultantes da demora do seu 

tratamento especializado e atempado. 

Com o actual quadro de profissionais ao seu serviço, tendo ainda em conta as circunstâncias geográficas, não é 

possível à Unidade Local de Saúde do Nordeste dar resposta às necessidades de saúde dos aqui residentes que 
sofrem de diabetes. 
Perante a grave lacuna e acentuada carência nesta área da saúde, que atinge a população do distrito de 

Bragança, a Assembleia Municipal de Mirandela, reunida hoje, delibera:  

 

- Solicitar ao Sr. Ministro da Saúde atenção prioritária e incisiva sobre este problema; 

- Exigir que o Sr. Ministro da Saúde tome medidas urgentes, providenciando a vinda de médicos 
especialistas em Endocrinologia para o distrito de Bragança.“ 
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----------Esta Moção mereceu da Assembleia Municipal a seguinte apreciação: 

 
DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal, deliberou por unanimidade: 

1 – Solicitar ao Senhor Ministro da Saúde atenção prioritária e incisiva sobre este 
problema; 

2 - Exigir que o Sr. Ministro da Saúde tome medidas urgentes, providenciando a vinda 
de médicos especialistas em Endocrinologia para o distrito de Bragança. 

 

 

Mirandela, 25 de abril de 2016. 

 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal; 

 

 

_____________________________ 

José Manuel Lemos Pavão 

 

 

O Secretário da Assembleia Municipal 

 

 

______________________________ 

Humberto António Cordeiro 

 


