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Excelentíssimo Senhor Presidente 
da Assembleia Municipal de Almada  

Dr. José Joaquim Leitão  
 

Assunto: Requerimento a apresentar à Câmara Municipal de Almada: USF 
Costa da Caparica – União de Saúde Familiar, Costa do Mar. 
 
O Grupo Municipal do Partido CHEGA, através do Deputado Municipal, 
Nuno Mendes, vem, respeitosamente, ao abrigo das disposições legais e 
regimentais, 
Requer a V. Exa. que se digne enviar para a Câmara Municipal de Almada o 
presente Requerimento, o qual requer informações cabais e inequívocas 
sobre a USF Costa da Caparica – União de Saúde Familiar, Costa do Mar. 
 
Considerando que: 
1. A Unidade de Saúde Familiar – USF, Costa do Mar é uma unidade de 
prestação de cuidados de saúde primários do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) localizada na Costa da Caparica; 
2. Esta USF está sujeita à administração jurídica e financeira da 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT); 
3. esta USF tem autonomia técnica e organizativa.  
4. numa lógica de rede, integra-se com outras unidades funcionais do 
Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) de Almada-Seixal e hospitais do 
SNS; 
5. a área de influência da USF corresponde a um total de 16,5 km², 
sendo delimitada pelo rio Tejo a Norte, oceano Atlântico a Oeste e pelas 
freguesias da Caparica, Sobreda e Charneca da Caparica a Sul e Este. Integra 
a freguesia da Costa da Caparica e parte da antiga freguesia da Trafaria, 
incluindo as seguintes localidades: Pêra, Corvina, Raposeira, Pica Galo, 
Murfacém, Trafaria, Bairro do Torrão, Cova do Vapor, São João da Caparica, 
Santo António da Caparica, Cidade da Costa da Caparica, Bairro dos 
Pescadores, Terras da Costa e Fonte da Telha. 
6. habitam mais de 19 mil Cidadãos na 
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freguesia da Trafaria e na Costa da Caparica, com uma densidade 
populacional de 1.254 habitantes/km² na Costa da Caparica e 982 
habitantes/km² na Trafaria.  
7. A Costa da Caparica é a freguesia do concelho de Almada com o maior 
número de população imigrante - 7.800 residentes - e flutuante, com cerca 
de 35.000 visitantes nos meses de verão; 
8. Estão inscritos mais de 18 mil Utentes, entre Mulheres, Homens, 
Mulheres em idade fértil, Crianças e Jovens, e Idosos; 
9. Segundo se apurou, a equipa é constituída por 1 Coordenador, 10 
médicos, 10 enfermeiros e 6 secretários clínicos; 
10. A USF Costa do Mar tem por missão Garantir a prestação de cuidados 
de saúde primários à população.  
11. A USF tem por Atribuição Desenvolver actividades de promoção da 
saúde e prevenção da doença, prestação de cuidados na doença e ligação a 
outros serviços para a continuidade dos cuidados; 
12. A USF Costa do Mar, em termos de estrutura, enquanto edifício, 
aproxima-se rapidamente da sua vida útil; 
13. A USF Costa do Mar tem problemas de conservação e de 
manutenção, nomeadamente, o seu elevador que constantemente está 
parado por falta de segurança do mesmo; 
14. Esta União de Saúde Familiar conta com um elevado número de 
utentes idosos, impossibilitados de subir pelas escadas até ao 3.º andar 
devido aos seus problemas de saúde – artrites, reumatismo, entre outras 
doenças de ossos e articulações; 
15. Os Utentes esperam horas pela sua consulta, por falta de médicos e 
enfermeiros em número suficiente; 
O Grupo Municipal do Partido CHEGA, Requer  
Informações sobre: 
a)  o estado de conservação e manutenção do Edifício e seus 
integrantes componentes - elevador; 
b) a prestação de Serviços de Saúde que está a ser praticada na USF 
Costa do Mar; 
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c) levantamento do existente e das necessidades locais – Relatório 
e ainda informações relativas 
d) ao que pretende a Câmara Municipal de Almada – CMA fazer em 
termos de optimização dos Serviços de Saúde para tão extensa população; 
e) como pretende modernizar todo o espaço da USF Costa do Mar 
f) à proposta de aumento da contratação de Médicos, Enfermeiros e 
Assistentes de Saúde para esta USF; 
g) à transferência de competências nesta área da Saúde, sua aceitação, 
moldes, consequências e implicações. 
h) Ao elevador: sua substituição, manutenção e conservação. 
i) A uma potencial e nova USF, Costa do Mar que sirva os seus 
propósitos e missão. 
j) Encargos pós transferência de competência com a USF. 
Pede Deferimento ao seu Requerimento,  
 
Atenciosamente,  
Grupo Municipal do Partido Chega 


