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Moção 
“Em Defesa do Serviço Nacional de Saúde” 

 

A degradação progressiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) em Portugal tem 

levado ao desmantelamento dos Serviços Públicos que são o garante dos cuidados de 

saúde à população, consagrados na Constituição da República Portuguesa 

nomeadamente no art.º 64 onde se assegura a saúde e o acesso aos serviços públicos 

de saúde a todos os cidadãos de forma igual e sem discriminações de qualquer 

natureza, direito esse, que deve ser garantido pelo Estado e da responsabilidade do 

Estado. 

Temos vindo a assistir a sucessivos cortes no Serviço Nacional de Saúde, quer 

no que toca à diminuição de oferta de cuidados e valências, quer pela introdução de 

medidas que dificultam o acesso, por parte dos cidadãos, aos serviços nesta área. De 

tudo isto são exemplos: o encerramento de urgências hospitalares, centros de saúde, 

serviço de atendimento permanente, implementação e aumento sistemático de taxas 

moderadoras, redução de recursos humanos, o que provoca um aumento brutal das 

listas de espera, entre muitas outras medidas que vão diminuindo o SNS, legislação 

após legislação. 

Com efeito, e na continuidade desta saga de destruição do Serviço Nacional e 

Saúde, o governo PSD/CDS apresenta agora uma nova ofensiva ao publicar a Portaria 

82/2014 de 10 de Abril. 

A execução desta Portaria, implica a classificação do Centro Hospitalar, que 

serve diretamente a nossa população, como Centro Hospitalar de Grupo I, o que 



significa um equipamento com um menor número de valências disponíveis, o que na 

prática se traduz no encaminhamento de  todos os utentes que não encontram aqui 

resposta, para o único hospital de todo o distrito de Setúbal (8º maior do país com 

866.794 habitantes) classificado como Grupo II, o Hospital Garcia de Orta em Almada. 

Com a implementação desta nova legislação, a população do concelho de 

Alcochete vê dificultado o acesso a variadíssimas consultas de especialidade que até 

agora encontravam no Centro Hospitalar Barreiro/Montijo e das quais destacamos a 

Neonatologia/Obstetrícia, por a mesma significar o encerramento da maternidade. Mas 

outras especialidades podem estar em risco, designadamente oftalmologia, 

otorrinolaringologia, pneumologia, cardiologia, gastroenterologia, oncologia médica, 

infecciologia, que ficarão dependentes da definição de mapas nacionais de 

referenciação e distribuição de especialidades médicas e cirúrgicas. 

Acresce ainda o facto de, segundo a Portaria, e de acordo com o n.º 7 do art. 2.º, 

“Atendendo às especificidades dos hospitais em regime de Parceria Público-Privada 

(PPP), a carteira de valências é definida através dos respetivos contratos de gestão”, 

significando assim que os hospitais pertencentes aos grupos económicos são 

claramente favorecidos em relação aos hospitais públicos, na definição das 

especialidades que mais lhes convém através da negociação de contratos de gestão, 

enquanto se reduz e limita drasticamente os hospitais da rede pública. 

É assim, de forma meramente burocrática, que se traçam e definem os cuidados 

médicos a disponibilizar a  213.585 pessoas, total de utentes afetos ao nosso ACES – 

Alcochete (17.569), Montijo (51.222), Moita (66.029) e Barreiro (78.764), através de uma 

Portaria que não deixa espaço à discussão, num âmbito alargado, sobre as implicações 

e consequências desta reorganização, não só em sede de Assembleia da República 

mas também, e como seria desejável, com as autarquias locais, legítimos 

representantes das populações e com estruturas representativas quer de profissionais 

da área quer de utentes. 

Não podemos também desconsiderar o conceito de proximidade que se contraria 

nesta mesma Portaria, pois se no preâmbulo se alude a princípios de prestação de 

cuidados de saúde de elevada qualidade e proximidade, o que se verifica na prática, no 

nosso caso concreto, é que a população do Concelho de Alcochete percorrerá mais 14 

Km para chegar ao Hospital Garcia de Orta, comparativamente com o Hospital do 

Barreiro. 

 



Tendo ainda em conta a fraca e reduzida rede de oferta de transportes públicos 

na margem sul, percorrer as distâncias indicadas entre os vários pontos do concelho até 

ao Hospital Garcia de Orta, em Almada, será seguramente tarefa para muitas horas e 

com custos elevados totalmente suportados pelo utente.  

Assim, a Câmara Municipal de Alcochete, reunida ordinariamente a 28 de Maio 

de 2014, decide: 

1) Repudiar o conteúdo gravoso desta Portaria que visa apenas a destruição do 

Serviço Nacional de Saúde e reduz o acesso aos cuidados médicos por parte da 

população. 

2) Exigir a revogação imediata da Portaria 82/2014 de 10 de abril. 

3) Exigir a sua participação em todos os processos ou decisões que digam 

respeito à organização e funcionamento dos Serviços de Saúde que servem a 

população do Concelho 

4) Apelar aos utentes, aos profissionais de saúde e suas estruturas 

representativas e à população em geral, para que intensifiquem a luta em defesa do 

SNS, contra a aplicação desta Portaria. 

6) Enviar esta Moção para o conhecimento do Sr. Presidente da República, da 

Sr.ª Presidente da Assembleia da República, do Sr. Primeiro-ministro, do Sr. Ministro da 

Saúde, dos Grupos Parlamentares, do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

Barreiro-Montijo, do Conselho de Administração do Hospital Garcia de Orta, do Sr. 

Director do Agrupamento dos Centros de Saúde do Arco Ribeirinho Sul, da Assembleia 

Municipal, das Juntas e Assembleias de Freguesia do Concelho e aos órgãos de 

comunicação social, pelos meios considerados mais convenientes e à população em 

geral. 

Alcochete, 26 de Maio de 2014    
 

O Proponente 
 

_________________________ 
 
 

Aprovado em minuta, na reunião de ____/____/____, para efeitos do disposto do n.º 3 do art.º 57 da lei  

n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 
    O Presidente da Câmara 

 
 



_______________________ 


