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TOMADA DE POSIÇÃO

Seixal tem direito à saúde. Mais um prazo por cumprir no processo do Hospital.

A história faz-se de factos e por vezes é mesmo muito importante contar os dias, os meses e os anos

de  cada  processo  que  nos  propomos  desenvolver  em  qualquer  setor  da  nossa  vida.  Importa

identificar atrasos, indecisões e recuos. Importa conhecer os protagonistas e as ações e importa

especialmente não desistir das convicções que nos impelem a avançar no sentido de mais e melhor

serviço público, em especial em áreas fundamentais para a população como a saúde. 

Teríamos de recuar quase duas décadas para recordar o início da revindicação da população e

autarcas da Região de Setúbal pela construção de um hospital no Seixal que servisse a população

do Concelho, bem como a de Sesimbra e a de Almada por forma a garantir uma menor afluência ao

Hospital Garcia de Orta, hospital que já na altura servia um número de utentes muito superior aquele

para o qual tinha sido projetado e, que hoje, se encontra em rutura, sem capacidade de resposta.

A esta  reivindicação  vieram juntar-se  estudos  independentes  que  fundamentaram e  provaram a

necessidade da construção do Hospital no Seixal, identificando as mais valias deste investimento e

alguns  anos  depois,  em 2009,  a  Câmara  Municipal  do  Seixal  finalmente  conseguia  assinar  um

Acordo Estratégico com o então Ministério da Saúde para a construção do Hospital.

Com o Governo PSD/CDS-PP o processo do Hospital foi suspenso, referindo-se que a avaliação

desta  e  de  outras  situações  semelhantes  seria  objeto  de  estudo  no  âmbito  do  processo  de

reorganização da rede hospitalar.

Não obstante, a nível local todos os partidos políticos assumiram posições a favor da construção do

Hospital  no concelho do Seixal e a população, as comissões de utentes e as autarquias nunca

deixaram de lutar por esta justa e essencial necessidade.
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Com persistência  e  resiliência  e  após  um abaixo  assinado  com mais  de  8  mil  assinaturas,  foi

possível  ver  aprovada,  em dezembro  de  2015,  uma resolução da Assembleia  da República  no

sentido da construção deste equipamento e que no Orçamento de Estado para 2017 fosse inscrita

uma verba de 10 milhões de euros para relançar o projeto e o concurso, tendo sido inclusivamente

noticiado o seu arranque em julho de 2017. 

De destacar igualmente a campanha “Um voto pelo Hospital no Seixal” que decorreu de 2015 a 2017

e que reuniu cerca de 39 mil votos pelo Hospital que foram entregues ao então Senhor Ministro

Adalberto Campos Ferreira.

Tal não se verificou e só em junho de 2018, com a assinatura de uma Adenda ao Acordo inicial, onde

a Câmara Municipal do Seixal assumiu ainda maior responsabilidade na construção do Hospital, foi

possível lançar novo concurso. 

Aqui chegados e com uma história de quase 20 anos, repleta de atrasos e recuos, importa fazer o

ponto de situação: o concurso para o projeto foi lançado, foram apresentadas quatro proposta que o

júri teria de avaliar nos 180 dias úteis que se seguiram ao final do prazo de entrega de propostas e

na verdade tal não aconteceu.

Com efeito o júri foi obrigado a prorrogar o prazo de manutenção das propostas a concurso por mais

60 dias úteis  porque uma das entidades intervenientes,  a Administração Central  do Sistema de

Saúde I.P. (ACSS) não concluiu em tempo útil a análise das propostas no domínio da arquitetura.

Assim, e em teoria, a conclusão da análise das propostas a concurso estará concluída na melhor

das hipóteses só a 30 de abril de 2020.

Ora  se  como  já  referido  anteriormente  um  dos  pilares  de  um  Estado  de  Direito  Democrático,

Soberano  e  Desenvolvido  é  a  forma  como  garante  os  direitos,  liberdades  e  garantias  da  sua

população e o acesso a direitos fundamentais como a saúde, a habitação, o trabalho, a justiça e a

educação, entre outros,  devem ser garantidos pelo Estado, a pergunta que se impõe é como é

possível mais este atraso?

Não é este um processo essencial e prioritário? Não deveria tratar-se de um concurso que mereceria

toda a atenção e cuidado? Como se explica que seja exatamente uma entidade da área da saúde

que não consegue cumprir?
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Isso mesmo colocámos à Senhora Ministra da Saúde a propósito deste novo atraso, por ofício,

solicitando a sua melhor intervenção no sentido de garantir a resposta atempada da  ACSS e se

possível até sem esgotar o novo prazo.

Infelizmente  tínhamos razão quando,  a  23 de outubro  de 2019,  a  propósito  de uma tomada de

posição sobre esta matéria dizíamos que era “essencial voltar a colocar este assunto na ordem do

dia, recordando ao novo Governo e em particular ao Senhor Primeiro-Ministro já indigitado, que este

processo não pode parar, que se trata de um investimento fundamentado, equilibrado e de futuro”. 

Pelo acima exposto, a Câmara Municipal do Seixal, reunida a 11 de março de 2020:

 

1. Lamenta este novo atraso que compromete a celeridade do processo do Hospital no Seixal;

2. Reafirma a necessidade urgente de construção do Hospital no concelho do Seixal;

3. Saúda  a  população  e  as  comissões  de  utentes  por  continuarem  a  lutar  no  sentido  da

concretização desta justa reivindicação e afirma total disponibilidade para se associar a novas

ações de sensibilização e pressão em torno desta causa;

4. Exorta de novo o Governo a tratar esta matéria de forma urgente e prioritária, nesta fase

dando  particular  atenção  ao  cumprimento  dos  prazos  por  parte  das  entidades  da

administração central no âmbito do concurso público a decorrer, tudo fazendo para que o

mesmo seja o mais célere possível.

Seixal, 11 de março de 2020

Joaquim Cesário Cardador dos Santos

Presidente da Câmara Municipal do Seixal
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