
                                                                 
 
 

 

Assunto _ MOÇÃO 

Documento aprovado por Unanimidade, em reunião ordinária de AFCASTELO, a 29 junho 
2021. 
 
 

 

Assembleia de Freguesia do Castelo | Sesimbra 

 

MOÇÃO | * Abertura do Centro de Vacinação na vila de Sesimbra! 

 

É urgente a abertura do Centro de Vacinação na vila de Sesimbra! 

 

No seguimento de vários contactos da Câmara Municipal de Sesimbra, com o Agrupamento de 

Centros de Saúde Arrábida, reiterando a necessidade urgente de abertura do Centro de 

Vacinação de Sesimbra, que se encontra preparado desde o dia 2 de março, na Sala de 

Desporto da Piscina Municipal, de acordo com as orientações para implementação destes 

equipamentos, o mesmo continua encerrado. 

 

Neste momento, há apenas um Centro de Vacinação no concelho, situado no Pavilhão 

Municipal da Quinta do Conde, também instalado anteriormente pela Câmara Municipal a 

pedido do ACES da Arrábida, o que obriga os munícipes das freguesias de Santiago e Castelo a 

fazerem uma viagem de cerca de 20 quilómetros até à Quinta do Conde.  

 

Um grande número de munícipes já vacinados, em especial os mais idosos, não tinham 

conseguido garantir transporte em condições de segurança, não fosse o enorme esforço das 

Juntas de Freguesia e Câmara Municipal de Sesimbra; possivelmente nem teriam sido 

vacinados, não fosse este empenho das autarquias; simplesmente porque não tinham como se 

deslocar. 

 

Os protestos, acabam por recair sobre a Câmara Municipal, entidade que não tem 

responsabilidade absolutamente nenhum neste processo de vacinação e que para além de ter 

instalado um centro em Sesimbra, propôs um planeamento semanal da equipa de vacinação 

entre os dois centros, de acordo com a quantidade de vacinas disponíveis à data. 

 

Para além disso, mostrou-se disponível para assegurar o equipamento informático que 

eventualmente viria a ser necessário, e para qualquer apoio em termos logísticos e de recursos 

humanos, inclusive de enfermeiros que se disponibilizaram voluntariamente. 

 

Resumidamente; temos um posto de vacinação preparado, que está encerrado, pela demora e 

resposta da Administração Regional de Saúde; enquanto isso, a população está a ser vacinada 

numa freguesia a 20Km do centro da Vila! 

 

É urgente a abertura do Centro de Vacinação na vila de Sesimbra! 
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Os eleitos da CDU, reunidos em Sessão de Assembleia de Freguesia do Castelo, deliberam: 

. Dar conhecimento desta Moção 

_ Câmara e Assembleia Municipal de Sesimbra 

_ Juntas e Assembleias de Freguesia de Santiago e Quinta do Conde 

_ Senhor Primeiro Ministro_ Exmo. Sr. Dr. António Costa 

_ Exma. Sra. Ministra da Saúde- Dra. Marta Temido 

_ Grupos Parlamentares 

_ Administração Regional de Saúde 

_ Agrupamento Centros de Saúde da Arrábida 

_ Comunicação Social Local e Regional 

 

 

Zambujal, 29 JUNHO 2021 
 

 

 


