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Saudação à Construção do Novo Centro de Saúde de Corroios  

 

“A construção do novo Centro de Saúde de Corroios vai ser uma realidade!” Garantiu o Sr. 

Secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, aquando da assinatura do acordo de colaboração 

para a sua edificação no passado dia 9 de maio, em Santa Marta do Pinhal, freguesia de Corroios.  

 

O novo equipamento virá substituir o atual Centro de Saúde de Corroios, que se encontra a 

funcionar, de forma manifestamente desadequada face às necessidades da população utente e dos 

profissionais que aí prestam serviço, num prédio de habitação com quatro andares, sem elevador, o 

que dificulta a mobilidade dos usuários, em especial os idosos e pessoas com mobilidade reduzida. 

 

De facto, esta tem sido uma reivindicação do Poder Local Democrático que desde o primeiro 

momento manifestou o total apoio à luta das populações pela construção do novo Centro de Saúde 

em Corroios, bem como aos profissionais de saúde pela sua dedicação ao Serviço Nacional de 

Saúde. Sobre esta matéria já foram produzidos inúmeros documentos tais como tomadas de posição 

dos vários Órgãos Autárquicos – Assembleia Municipal, Câmara Municipal do Seixal, Assembleias 

de Freguesia. Em simultâneo, as populações nunca baixaram os braços e, através dos seus 

representantes nas Comissões de Utentes de Saúde do Concelho do Seixal, puseram em marcha 

várias ações de luta tais como abaixo assinados, vigílias, moções, interpelações e reuniões. 

 

Segundo os censos de 2011, a freguesia de Corroios tem uma população de 47 661 habitantes. 

Relativamente aos utentes inscritos nas Unidades de Saúde desta freguesia (UCSP Corroios e USF 

Servir Saúde) em 2015, existiam 54 741 utentes inscritos dos quais 13 660 não tinham ainda médico 

de família. À data de 23 de março do presente ano regista-se uma diminuição de utentes inscritos 

nestas Unidades de Saúde totalizando 47 607 utentes dos quais 7 367 utentes continuam sem 

médico de família. 

 

Importa ressalvar que, apesar das dificuldades orçamentais com que o país ainda se defronta, o atual 

governo assumiu este investimento, submetendo o projecto, com caracter prioritário, a candidatura a 

financiamento através do Programa Operacional Lisboa 2020, posteriormente aprovada. A 

Administração Regional de Saúde e Vale do Tejo, IP (ARSLVT), responsabiliza-se pela empreitada 

e financiamento dos encargos com a obra, no valor de € 1.654.534.81 para a sua concretização. 
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Pela sua parte, o Município do Seixal cedeu, conforme já mencionado, o terreno à ARSLVT, em 

regime de direito de superfície pelo período de 50 anos, comprometendo-se a realizar as obras nos 

espaços públicos envolventes ao edificado, assegurar a manutenção dos mesmos e a assumir os 

encargos daí decorrentes, num valor estimado de €300 mil euros. 

 

Neste sentido, e atendendo ao impacto da realização em apreço, para a qualidade devida da 

população do Seixal, particularmente dos residentes da freguesia de Corroios, a Câmara Municipal 

do Seixal, reunida em sessão ordinária no dia 25 de maio de 2017, enaltece o esforço desenvolvido 

pelo Ministério da Saúde e a Câmara Municipal do Seixal, pela coragem política, reflexo de 

manifesta sensibilidade social, de inclusão e bem-estar das populações. 

 

Seixal, 25 de maio de 2017 

 

       

 

 


