
UMA LUTA
DE MUITOS ANOS

A luta pelo hospital no Seixal já dura 
há vários anos. Iniciou-se em 2001, 
e desde então muitas têm sido as 
iniciativas realizadas pelas comissões 
de utentes de saúde, órgãos 
autárquicos e Plataforma Juntos pelo 
Hospital para reivindicar a neces-
sidade do hospital no concelho e 
lembrar o quanto este equipamento 
é importante para a população: o 
Cordão Humano em torno da Baía do 
Seixal, o Hospital de Campanha 
(iniciativa «Em Campanha pelo Hos-
pital no Seixal»), o Natal do Hospital 
no Seixal, a Campanha 1 Voto pelo 
Hospital no Seixal, entre muitas 
outras.
Em 2009, o Estado assinou um 
acordo com a Câmara Municipal do 
Seixal para a construção do hospital 
no Seixal, e depois de diversos avan-
ços e recuos e de uma luta contínua 
por parte da comissão de utentes, do 
Poder Local e da população, no Orça-
mento do Estado para 2017 veio 
finalmente contemplada uma verba 
de 10 milhões de euros para o lança-
mento do concurso público para o 

projeto de arquitetura e especiali-
dades técnicas para a construção 
desta unidade. 
O Governo comprometeu-se com a 
abertura do concurso público no 1.º 
semestre de 2017 e, tanto o secre-
tário de Estado da Saúde (entretanto 
substituído), como a presidente da 
Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo afirmaram pub-
licamente que o equipamento estaria 
ao serviço da população até ao final 
de 2019.
Também o primeiro-ministro afirmou 
em junho de 2017 que, em julho, 
viria ao concelho anunciar a cons-
trução do hospital, o que não se veio 
a também a concretizar.
Em novembro de 2017, a Comissão 
de Utentes de Saúde do Concelho do 
Seixal enviou um email a todos os 
grupos parlamentares da Assembleia 
da República, apelando aos deputa-
dos para obterem esclarecimentos do 
Governo.
No mesmo mês, autarcas, população 
e comissão de utentes estiveram 
junto à residência oficial do 

primeiro-ministro para exigir que o 
governante cumprisse com o que 
prometeu à população do concelho. 
Finalmente, no dia 22 de janeiro de 
2018, o governo publica a portaria 
de extensão de encargos relativos à 
aquisição de serviços para a con-
ceção e projeto do hospital no 
Seixal. Este despacho é mais um 
passo no sentido da concretização 
deste equipamento essencial para as 
populações da região, sendo que é 
necessário conferir celeridade a todo 
este processo, até à abertura do 
hospital.
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2001
Fevereiro – Presidente da câmara afirma 
que é preciso construir um novo hospital 
na região em notícia no jornal A Capital

2002
Novembro – Comissões de utentes 
de saúde do concelho entregam 28 mil 
assinaturas ao ministro da Saúde
Estudo da ARS de Lisboa e Vale do Tejo 
confirma necessidade de um hospital 
no Seixal
 
2003
Janeiro – Ministro da Saúde afirma não 
estar prevista a construção de um hospital 
no concelho
 
2004 
Julho – Câmara municipal propõe locali-
zação para o equipamento no Fogueteiro

2005
Abril – Comissões de utentes de saúde 
e autarcas entregam 65 mil assinaturas 
ao primeiro-ministro José Sócrates

2006
Fevereiro – Estudo encomendado à Escola 
de Gestão do Porto pretere construção 
de um hospital no Seixal em favor 
do alargamento do Garcia de Orta

Março – Apresentação da Plataforma 
Juntos pelo Hospital no Concelho do Seixal
Cordão humano em torno da Baía do Seixal 
em defesa do hospital reúne 10 mil pessoas
 
Maio – Ministro da Saúde anuncia 
construção do hospital no Seixal, em adenda 
ao relatório da Escola de Gestão do Porto
 
Junho – O hospital no Seixal está em 
terceiro lugar nas prioridades de investi-
mento no setor hospitalar entre 2006 e 2009

2007
Maio – Ministro da Saúde apresenta 
proposta ao presidente da câmara municipal 
sobre o futuro hospital
 
2008
Julho – Ministra da Saúde assume 
compromisso de cumprir calendário 
do hospital e sua concretização até 2012

Dezembro – A primeira edição do Natal 
do Hospital no Seixal mobiliza milhares 
de pessoas e artistas do concelho
 
2009
Agosto – Câmara do Seixal e Ministério 
da Saúde assinam Acordo Estratégico 
sobre perfil e prazo de execução do hospital

2010
Janeiro – Ministério da Saúde abre concurso 
público internacional para o projeto do hospital 
no Seixal

2011
Julho – Notícias referem a suspensão 
da construção do hospital no Seixal 
pelo governo de Passos Coelho

Novembro – Iniciativa «Em Campanha 
pelo Hospital no Seixal» reúne 
mais de mil fitas pela construção do hospital

2012
Janeiro – Entrega no Ministério da Saúde 
das mil fitas reunidas na iniciativa 
«Em Campanha pelo Hospital no Seixal»

Fevereiro – Ministro da Saúde confirma 
unidade no concelho como 3.ª prioridade, 
embora não haja intenção de investimento 

2013
Dezembro – Municípios do Seixal, Almada e 
Sesimbra dirigem pedido de reunião ao minis-
tro da Saúde
 
2014
Janeiro – Plataforma Juntos pelo Hospital 
no Concelho do Seixal canta janeiras 
no Ministério da Saúde e entrega 500 postais 
com mensagens da população

Maio a novembro – Realização do ciclo 
de debates Fórum Seixal sobre o hospital
Lançamento da petição pública pela construção 
do equipamento

Dezembro – Plataforma Juntos 
Pelo Hospital entrega na Assembleia 
da República uma petição pública 
com mais de 8 mil assinaturas

2015
Março – Plataforma Juntos Pelo Hospital 
é recebida pelos grupos parlamentares 
do PCP, Verdes, BE e PS.

Petição pública é debatida na Comissão 
Parlamentar de Saúde da Assembleia 
da República

Dezembro – Assembleia da República 
discute petição e aprova duas resoluções 
que defendem a construção do equipamento
Ministro da Saúde assegura que o processo 
do hospital do Seixal será retomado 
e a unidade construída.

Início da Campanha 1 Voto pelo Hospital 
no Seixal no espetáculo Natal do Hospital 
no Seixal

2016
Outubro – Manuel Delgado, 
então secretário de Estado da Saúde, 
afirma que o hospital no Seixal se encontra 
entre as «três prioridades» do governo 
quanto à construção de novas unidades 
hospitalares em 2017. 

O governo inscreve a primeira verba 
no Orçamento do Estado para 2017 
para relançar o projeto e concurso 
para construção, no valor 
de 10 milhões de euros

Novembro – O orçamento da Saúde 
para 2017 é debatido no Parlamento, 
tendo o ministro da Saúde Adalberto 
Campos Fernandes reafirmado 
a necessidade da construção do hospital 
no Seixal, apontando para 2019 
a abertura deste equipamento.

2017
Junho – O primeiro-ministro António Costa, 
de visita ao distrito de Setúbal, anunciou 
o desenvolvimento do processo 
de construção do hospital do Seixal, 
e que se deslocaria ao concelho 
do Seixal para anunciar formalmente 
o seu lançamento.

Novembro – A verba não está contemplada 
no Orçamento do Estado para 2018. 
A Comissão de Utentes de Saúde do Concelho 
do Seixal enviou um email a todos os grupos 
parlamentares da Assembleia da República.

Autarcas, população e comissão de utentes 
estiveram junto à residência oficial 
do primeiro-ministro para exigir 
que o governante cumprisse 
com o que prometeu à população do concelho.

Dezembro – Termina a Campanha 1 Voto 
pelo Hospital no Seixal, com mais de 40 mil 
votos recolhidos.

2018 
Janeiro – O governo assina a portaria 
de extensão de encargos relativos à aquisição 
de serviços para a conceção e projeto 
do hospital no Seixal.

Junho – Celebração de uma adenda 
ao protocolo de 2009 para lançamento 
do concurso público para a contratação 
de um projeto único para o hospital. 

A autarquia, responsável pelas acessibilidades 
e infraestruturas, passará a ter 
a responsabilidade financeira de 7 por cento 
do valor global do projeto

Julho – Abertura do procedimento 
para a prestação de serviços de estudo 
e projeto do hospital de proximidade 
do Seixal, acessibilidades e infraestruturas 

Dezembro – Relatório preliminar 
de qualificação de 5 empresas 
entre as que apresentaram proposta 
para execução dos projetos do hospital 
de proximidade do Seixal

2019 
Encontra-se ainda por concluir o concurso 
para a prestação de serviços de estudo 
e projeto do hospital de proximidade 
do Seixal, acessibilidades e infraestruturas
que se previa ter terminado em junho 
de 2019, já após sucessivos atrasos.
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