
Alteração do Horário de Funcionamento
do Centro de Saúde de Sesimbra
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COMUNICADO

Esta semana fomos formalmente informados pelo 
Agrupamento dos Centros de Saúde da Arrábida, 

que integra os Centros de Saúde de Sesimbra, Setúbal 
e Palmela, do novo horário de funcionamento do an-
tigo SAP (Serviço de Atendimento Permanente) ago-
ra designado AC (Atendimento Complementar). 

Na semana passada, e na sequência de um conjunto 
de reuniões realizadas desde 2013, foi-nos apresenta-
da uma proposta de horário em resposta às sugestões 
que a Câmara tinha indicado e que visavam alargar e 
não restringir o horário atualmente em vigor, e que 
em devido tempo contestámos e combatemos.

Recordamos igualmente que a Câmara Municipal 
sempre se bateu pela instalação em Sesimbra de 
um SUB (Serviço de Urgência Básico), sustentado no 
estudo para a reorganização das urgências aprova-
do pelo anterior governo, funcionando 24 horas por 
dia, tendo em conta a distância de Sesimbra relati-
vamente ao hospital de referência (agora Setúbal) 
e a elevada população flutuante no concelho, quer 
no verão quer aos fins de semana.

Infelizmente as nossas propostas não foram acol-
hidas e tal como por todo o país a luta das popu-
lações não conseguiu fazer recuar este e o anterior 
governo na decisão de reduzir horários e serviços. 
No atual quadro procurámos sempre bater-nos 
pelas melhores soluções possíveis para a nossa 
população e para quem nos visita.

Perante o cenário que nos foi colocado, de manter 
apenas um turno diário de 6 horas de serviço no 
SAP, propusemos que esse horário fosse concentra-
do no período noturno, altura em que diminuem as 
alternativas, nunca reduzindo o atual horário das 22 
horas. Propusemos, igualmente, o alargamento do 
horário aos fins de semana e nos meses de verão. 
Embora não tenha sido integralmente aceite a nos-
sa proposta que abrangia quatro meses no verão e 
um horário mais alargado durante a semana, regis-

tamos pela positiva o alargamento de horário aos 
fins de semana e em Julho e Agosto.

Assinalamos ainda como positivo que a extinção 
formal do SAP que, de facto, de “atendimento per-
manente” tinha apenas o nome, e a sua substituição 
por AC (atendimento complementar), represente 
uma redução de cerca de 50 por cento do valor da 
taxa moderadora cobrada aos utentes, passando a 
ser de 5 euros, ao invés dos atuais 10,35€.

Cabe-nos também esclarecer que, de acordo com a 
informação que nos foi prestada, o Centro de Saúde 
continuará a funcionar entre as 8 e as 18 horas para 
os utentes com médico de família, e que os utentes 
com situações de urgência poderão também ser ob-
servados pelos médicos de família presentes. Infor-
maram-nos ainda que a empresa que presta serviços 
médicos no novo horário será coordenada por um 
médico de família afecto ao Centro de Saúde.

Por último, cabe-nos informar que o ACES Arrábida 
está a diligenciar no sentido da constituição duma 
USF (unidade de saúde familiar) em Sesimbra, a 
exemplo da já existente no Castelo e na Quinta do 
Conde que permitiria garantir um horário integral 
de funcionamento, incluindo fim de semana com 
médicos afectos ao Serviço Nacional de Saúde o 
que seria certamente positivo face à situação atual.

Assim, a partir de 9 de dezembro, o horário de fun-
cionamento do Centro de Saúde de Sesimbra, da in-
teira responsabilidade do ACES Arrábida/ Ministério 
da Saúde, passará a ser o seguinte:

Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados 
(UCSP):
De segunda a sexta, das 8 às 18 horas
Atendimento Complementar (AC):
De segunda a sexta, das 15 às 21 horas
Sábados, domingos e feriados, das 11 às 21 horas
Em julho e agosto: todos os dias, das 11 às 21 horas


