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Nº 42/IX-4º/2009

(Acesso aos Cuidados de Saúde)

EU,  JOSÉ  MANUEL  MAIA  NUNES  DE  ALMEIDA,  PRESIDENTE  DA  ASSEMBLEIA  MUNICIPAL  DO 

CONCELHO DE ALMADA

Faço  públ ico  que  na  Pr imei ra  Reunião  da  Sessão  Ordinár ia  referente  ao  mês  de  Feverei ro  de  2009 

da  Assemble ia  Munic ipal  de  Almada,  real izada  no  dia  25  de  Fevere i ro  de  2009,  a  Assemble ia  

Munic ipal aprovou a seguinte Moção/Del iberação: 

MOÇÃO/DELIBERAÇÃO

As  di f icu ldades  no  acesso  aos  cuidados  de  saúde  para  mui tos  mi lhares  de  c idadãos  do  nosso  

Concelho,  deve  cont inuar  a  exig i r  o  acompanhamento  e  consequentes  tomadas  de  posição  desta  

Assemble ia Munic ipal .

Considerando:

-  Que  o  encerramento  dos  Centros  de  Saúde  às  20  horas,  os  mi lhares  de  utentes  sem  médico  de 

famí l ia  sobrecarrega  a  insuf ic iente  capacidade  de  resposta  do  Hospi ta l  Garc ia  de  Orta,  

nomeadamente no Serv iço de Urgências;
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-  Que  ao  nível  do  in ternamento  e  outras  valências  esse  Hospi ta l  já  não  responde  às  necessidades  

das populações de Almada, Seixal  e Sesimbra, quanto mais como Hospi ta l  da Península de Setúbal  

e para o Sul do País;

-  Que  já  em  2002  a  Administ ração  Regional  de  Saúde  de  Lisboa  e  Vale  do  Tejo  considerava  

necessário  construi r  um  novo  Hospi ta l  no  Concelho  do  Seixal ,  em  vir tude  da  resposta  do  Hospi ta l  

Garc ia  de  Orta  ser  considerada  insuf ic iente,  para  sat is fazer  as  necessidades  das  populações  dos  

t rês Concelhos.

- Que também em 2006, a Escola de Gestão do Por to, apontou no seu Relatór io Final a necessidade 

da construção de ra iz de um novo Hospi tal ,  com pelo menos 150 camas, local izado no Concelho do 

Seixal .

Por  isso  é  al tamente  preocupante  que,  segundo  as  úl t imas  informações,  no  per f i l  do  Hospi ta l  a  

construi r  no  Seixal  seja  supr imida  a  indicação  de  camas  de  internamento  e  de  um  Serv iço  de  

Urgências,  tendo  em  consideração  o  crescimento  demográf ico  dos  Concelhos  abrangidos  e  as 

crescentes insuf iciências do  Hospi ta l  Garc ia  de Orta  para sat is fazer  as  necessidades das populações 

dos Concelhos de Almada, Seixal e Sesimbra.

Assim,  a  Assemble ia  Munic ipal  de  Almada,  reunida  em Sessão  Ordinár ia  no  dia  25  de  Fevere iro  de  

2009 del ibera:
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1  - Continuar  a  re iv ind icar  que  o  novo  Hospi tal  do  Seixal  se ja  dotado  das  camas  de 

internamento  e  do  serv iço  de  urgências  que  correspondam a uma adequada  assistência  

hospi ta lar que dê resposta às necessidades das populações.

2  - Reclamar  a  necessidade  de  alargamento  e  reforço  dos  cuidados  pr imár ios  de  saúde 

quer  pela  cr iação  de  novas  unidades  de  saúde,  quer  no  aumento  do  número  de  

prof iss ionais,  designadamente  médicos,  de  forma  a  assegurar  a  todos  os  c idadãos  a 

proximidade aos serv iços de saúde e ao seu médico de famí l ia.

3  - Apoiar  as  in icia t ivas  da  Câmara  Munic ipal  para  a  construção  de  insta lações  para 

serv iços  de  saúde  na  Cova  da  Piedade,  Costa  de  Capar ica,  Caci lhas  e  Laranje i ro,  

assim como para  o CAT de Almada,  reconhecendo o esforço da Autarquia  para  dotar  o  

Concelho de uma rede ef ic iente de cuidados de saúde em que a úl t ima prova provada é  

a  del iberação  camarár ia  do  passado  dia  21  de  Janeiro  de  cedência  ao  Min is tér io  da 

Saúde da área necessár ia à implementação da Unidade de Saúde do Fei jó.

POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR MIM ASSINADO E IRÁ SER 

AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DESTE CONCELHO.
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Almada, em 26 de Fevere i ro de 2009

                                            O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

 (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA)
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