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Tomada de Posição
EM DEFESA DOS CUIDADOS DE SAÚDE, DA POPULAÇÃO DO CONCELHO DO
SEIXAL.

A 25 de Abril de 2014, quando se celebravam os 40 anos da Revolução e se
afirmaram uma vez mais os Valores de Abril como essenciais para o Futuro de
Portugal, foi lançada uma petição pública “SAÚDE – UM DIREITO DAS
POPULAÇÕES; Pelo Hospital no Seixal, Novos Centros de Saúde”, onde se
referiu o seguinte:
“A Constituição da Republica Portuguesa, fruto da Revolução de Abril, consagra a
cobertura racional e eficiente de todo o País em termos de recursos humanos e
unidades de saúde. No entanto os sucessivos governos têm procedido ao
——

encerramento de serviços, concentrando valências e departamentos, diminuindo
os horários de funcionamento das unidades de saúde e não procedendo aos
necessários investimentos que permitam qualificar o Serviço Nacional de Saúde
que já foi uma referência mundial na prestação de cuidados de saúde à
população, e que tem vindo a ser desqualificado.

A falta de meios e equipamentos de saúde na Península de Setúbal, onde
sobressai a insuficiente capacidade de resposta do Hospital Garcia de Orta
(HGO), bem como a não construção do Hospital no Concelho do Seixal, têm
significado um prejuízo acrescido para os doentes e população da região.

É preocupante a situação de sobrelotação do serviço de urgências do Hospital
Garcia de Orta (HGO) que resulta em longas horas de espera dos utentes e seus
familiares. Esta situação deve-se ao facto deste hospital ter sido projetado para
150.000 habitantes servindo atualmente 450.000, mas também à particularidade
de, a partir de 2013, ter passado a ser o hospital de referência para os hospitais
do Barreiro e de Setúbal e ainda ter que contribuir com equipas, de um conjunto
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de especialidades, para o funcionamento da Urgência Metropolitana de Lisboa.
Tudo isto sem qualquer reforço de profissionais de saúde, tendo-se registado, pelo
contrário, uma perda de médicos de especialidade para o setor privado.

Por tudo isto, as populações manifestam a sua indignação pela ausência de
políticas e de respostas do Estado Central para a melhoria da saúde e exigem:

1. Que o SNS funcione em pleno, garantindo a universalidade e a gratuitidade dos
cuidados de saúde, contribuindo para a equidade e para a justiça social;
2. Que os cuidados de saúde primários sejam dotados de meios técnicos,
logísticos e de profissionais de saúde (médicos e enfermeiros), bem como de
instalações adequadas que permitam uma resposta de qualidade acessível a
todos;
——

3. A reabertura dos SAP’s e de novos Centros de Saúde, serviços de proximidade
essenciais, sobretudo, para as populações mais desprotegidas e com dificuldades
de mobilidade;
4. A construção do Hospital no Concelho do Seixal, cumprindo-se o Acordo
Estratégico assinado pelo Governo Português em 2009, acordo este que definia
que o Hospital no Concelho do Seixal estaria concluído em 2012.”
Esta petição foi subscrita por oito mil duzentas e trinta e sete pessoas e entregue
pelos membros da Plataforma Juntos pelo Hospital no Concelho do Seixal,
constituída pelas Comissões de Utentes de Saúde, Movimento Associativo
Popular e Poder Local Democrático, na Assembleia da República no dia 16 de
Dezembro, ao Sr. Vice-presidente da Assembleia da Republica, que a remeteu
para a Comissão Parlamentar de Saúde. Nesse quadro foram solicitadas
audiências a todos os Grupos Parlamentares, tendo sido realizadas reuniões com
o PCP, PEV, BE e PS, não tendo respondido ao pedido os Grupos Parlamentares
do PSD e do CDS. Os membros da Plataforma Juntos pelo Hospital no Concelho
do Seixal foram depois auscultados a 12 de Março de 2015, pela Comissão
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Parlamentar de Saúde, onde estavam deputados do PCP e BE, não se fazendo
representar o PSD e o CDS, sendo a relatora da petição do PS.

O Município do Seixal lamenta que o esforço, a mobilização dos utentes que
subscreveram a petição e a entregaram na Assembleia da Republica no final de
2014, e a efetiva necessidade e urgência da construção do Hospital no Concelho
do Seixal, bem como de outros equipamentos de saúde no Concelho do Seixal,
por diversas contingências, não tenha sido suficiente para tornar possível à Sra.
Deputada, Relatora da Petição na Comissão Parlamentar de Saúde apresentar o
Relatório da Petição em Julho de 2015, quatro meses depois da audição com os
primeiros subscritores, e que impossibilitou a discussão desta petição na presente
legislatura.

——

A cada dia que passa, mais se degradam as condições de acesso à Saúde no
país, situação agravada no Distrito de Setúbal e no Concelho do Seixal com o
cronico e sistemático desinvestimento dos sucessivos governos, prejudicando
duplamente a população do Concelho do Seixal e do Distrito de Setúbal, por um
lado com o desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde no país e por outro
com a falta de investimento e encerramento de serviços de saúde na Região.
Exemplo último dessa falta de investimento, é o recente anúncio de que muitos
dos utentes do Garcia de Orta, terão que ser operados no Centro Hospitalar de
Lisboa.

A Câmara Municipal do Seixal, não pode deixar de realçar a iniciativa Parlamentar
do PCP Projecto de Resolução n.º 93/XII/1.ª onde se recomenda ao governo a
Construção Urgente do Hospital no Concelho do Seixal e que infelizmente foi
rejeitada pelos votos do PSD e do CDS na Assembleia da Republica e que contou
com o apoio das restantes bancadas.

Página 3 de 4

MUNICÍPIO DO SEIXAL
CÂMARA MUNICIPAL
Alameda dos Bombeiros Voluntários 45 2844-001 Seixal
Tel. 351 21 227 67 00 - Fax 351 21 227 67 01
NIPC 506 173 968

Neste sentido a Câmara Municipal do Seixal, reunida em 6 de Agosto de 2015,
nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal, reitera a sua firme
disposição de tudo fazer, para que a construção do Hospital no Seixal, seja uma
realidade no mais curto prazo, bem como reafirma a necessidade de um forte
investimento nos cuidados de saúde primários no Concelho e na região de
Setúbal, manifestando a vontade, que do próximo acto eleitoral, possa resultar um
parlamento efetivamente comprometido com as necessidades e aspirações da
população do Concelho do Seixal.

——

Seixal, 6 de Agosto de 2015

Joaquim Cesário Cardador dos Santos
Presidente da Câmara Municipal do Seixal
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