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Assembleia de Freguesia do Castelo | Sesimbra 

 

MOÇÃO | * O ESTADO DA SAÚDE NO CONCELHO DE SESIMBRA 

Ao longo de muitos anos têm-se assistido a uma delapidação total do Serviço Nacional de Saúde em 

Portugal.  

Exigimos mais. Mais e melhor.  

O Serviço Nacional de Saúde, foi criado enquanto um dos pilares da Democracia; para garantir em 

pleno o direito à saúde, tendo tido um reconhecido e insubstituível papel na resposta ao surto 

epidémico relacionado com a doença COVID-19, que mostra mais do que evidências de que é o 

único instrumento capaz de garantir a todos o direito à saúde, hoje e no futuro. 

O SNS não pode continuar a ser a rampa por onde deslizam milhões de euros por ano para os 

grupos privados que sob o aproveitamento da carência de meios deste serviço, por falta de 

investimento da própria tutela. 

No Concelho de Sesimbra não tem sido exceção, pois a situação de rutura em que se encontram 

muitos serviços e valências nos equipamentos existentes resultam de insuficiências também, 

estruturais. A falta de capacidade de resposta não é um problema de hoje, mas sim resultado das 

opções politicas de sucessivos governos PS, PSD E CDS. 

A CDU em Sesimbra em conjunto com as populações muito tem alertado ao Governo a necessidade 

de reforçar o SNS no Concelho. Reuniu com entidades ligadas a área da Saúde, sediadas no concelho 

de Sesimbra, procurando perceber, as dificuldades e constrangimentos existentes e que medidas 

preconizam ou consideram serem necessárias para uma melhor prestação de cuidados de saúde à 

população do concelho de Sesimbra. 

O PCP e o PEV na Assembleia da República têm apresentado um conjunto de projetos lei e 

questionado o Governo no sentido de exigir junto do mesmo a resolução dos problemas existentes 

no Concelho e o reforço efetivo deste serviço no Concelho de Sesimbra. 

Os problemas persistem e exigimos serem resolvidos, procurando assim contribuir para uma 

melhoria das condições de acesso à saúde, pela população do concelho de Sesimbra! 

- Instalações degradadas e com deficiências estruturais, como é o caso da USF do Castelo, e que já 

foi reportada ao Governo através desta Assembleia;  

- Falta de médicos e outros profissionais da saúde, incluindo deficiente número de recursos 

humanos, bem como a falta de material de diagnostico; 

Assim Exigimos solicitar ao Sr. Primeiro-ministro, ao Ministério da Saúde e ao Ministério das 

Finanças: 
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A_ Contratação de Médicos e Enfermeiros de forma a colmatar as necessidades de funcionamento 

dos serviços prestados as populações. 

B_ Dotar os Centros de Saúde do concelho de equipamentos de diagnósticos adequados a pratica 

medica dos profissionais que aí exercem funções. 

C_ Dotar o concelho de Sesimbra de médicos de especialidade no novo Centro de Saúde de 

Sesimbra de forma a evitar a deslocação dos utentes do concelho para outras unidades de saúde 

fora da área do município; 

D_ Exigir ao Ministério das Finanças a publicação da portaria de extensão de encargos para que se 

dê início a obra de construção do novo Centro de Saúde na Quinta do Conde, uma vez que este 

financiamento está pendente dessa publicação. 

 
Os eleitos da CDU, reunidos em Sessão de Assembleia de Freguesia do Castelo, deliberam: 
 

. Dar conhecimento desta Moção 

_ Câmara e Assembleia Municipal de Sesimbra 

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

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

_ Exmo. Sr. Ministro das Finanças_ Dr. João Leão 

_ Grupos Parlamentares 

_ Comunicação Social Local e Regional 
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