PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊÊ S
Grupo Parlamentar
Pela construção do Centro de Saúde no Feijó (concelho de Almada)
PJR 487/XIV e Petição 641/XIII
Intervenção do Deputado Bruno Dias
Sessão Plenária de 18-06-2020

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Deputados,

O PCP apresenta o Projeto de Resolução 487/XIV, pela construção do Centro de Saúde
no Feijó, no concelho de Almada, e saúda as populações, os utentes da saúde, os
trabalhadores do SNS, as suas organizações
Daqui saudamos a Plataforma pela Construção do Centro de Saúde no Feijó,
dinamizada pela União de Freguesias do Laranjeiro e Feijó (e do seu Presidente Luis Palma
aqui presente), com o Movimento de Utentes dos Serviços Públicos e várias entidades locais.
Saudamos todo o trabalho e luta que têm realizado pela construção do Centro de
Saúde e acompanhamos, também com a presente iniciativa e proposta do PCP, essa
reivindicação – e essa Petição que dirigiram à Assembleia da República, assinada por 4278
cidadãos.
Apesar de a Constituição da República determinar que a saúde é um direito de todos
os cidadãos, persistem dificuldades na acessibilidade aos cuidados de saúde.
Desde 2013 que o Centro de Saúde de Santo António no Laranjeiro dá resposta à
população do Laranjeiro e do Feijó. As atuais instalações são manifestamente insuficientes
para os mais de 47 mil utentes da sua área de influência. Segundo os dados disponibilizados,
na USF estão inscritos 15.632 utentes, e na UCSP estão inscritos 31.164 utentes, dos quais
20.630 utentes não têm médico de família.
Para além do elevado número de utentes sem médico de família (quase 50% do total
de inscritos), a situação é de carência de trabalhadores da saúde (médicos, enfermeiros,
assistentes técnicos e assistentes operacionais), de elevados tempos de espera para
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consulta, de dificuldade de marcação de consultas por telefone ou de qualquer
esclarecimento através de contato telefónico com as unidades.
Há muito que está identificada a necessidade de construção de um Centro de Saúde
no Feijó, de forma a assegurar adequadamente o acesso da população do Laranjeiro e do
Feijó aos cuidados de saúde, com qualidade. Há cerca de uma década, a Câmara Municipal
de Almada disponibilizou um terreno para a construção do Centro de Saúde do Feijó, no
Centro Cívico do Feijó.
Quando se conjugam fatores como o crescimento populacional, a população mais
idosa e as suas dificuldades, a falta de transportes públicos, e a necessidade acrescida de
cuidados de saúde que o momento presente impõe, torna-se ainda mais clara a urgência
desta medida.
Por isso o PCP propõe, com esta iniciativa, que o Governo tome medidas concretas e
urgentes nesta matéria.


Que avance com a construção do Centro de Saúde no Feijó;



Que adote as medidas adequadas para atribuir médico e enfermeiro de família a
todos os utentes do Laranjeiro e do Feijó;



Que proceda à contratação de profissionais de saúde, nomeadamente de médicos,
enfermeiros, assistentes técnicos e assistentes operacionais para a Unidade de
Cuidados de Saúde Personalizados de Santo António do Laranjeiro e para a Unidade
de Saúde Familiar do Feijó;



Que alargue o horário de funcionamento das unidades no período noturno e ao fim
de semana;



Que reforce as valências dos cuidados de saúde primários, nomeadamente através
da dotação de equipamentos para a realização de meios complementares de
diagnóstico e terapêutica.

É preciso dar resposta concreta aos problemas da população, é preciso garantir o
direito à saúde e defender o Serviço Nacional de Saúde e os cuidados primários. É esse o
sentido da nossa proposta.
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