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TOMADA DE POSIÇÃO 
 

O Hospital no Seixal tem mesmo de avançar! 
 
 

No passado dia 29 de junho, foi assinada uma adenda ao Acordo Estratégico de 

Colaboração para o Lançamento do Hospital no Seixal, entre a Câmara Municipal e a 

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, com a presença de Sua 

Excelência o Ministro da Saúde. 

 

Com esta assinatura concluíram-se todos os procedimentos necessários para a abertura 

do concurso público internacional para os projetos do futuro hospital, fase à qual se 

seguirá o concurso para a obra em concreto. 

 

Importa realçar que o processo de construção do hospital no Seixal tem uma longa e 

atribulada história que remonta a 2002, quando o documento de trabalho de proposta de 

Plano Diretor Regional dos Equipamentos de Saúde, da responsabilidade da 

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS-LVT), referiu a 

necessidade de construir o “novo hospital na área de Amora/Seixal, para colmatar as 

insuficiências da capacidade de resposta do Hospital Garcia de Orta”, com 312 camas.  

 

Em 2006, a Escola de Gestão do Porto, no Relatório Final do Estudo de Avaliação de 

Prioridades de Investimento apontava para a Margem Sul do Tejo, a ampliação do HGO 

ou a construção de raiz de "um novo hospital com cerca de 150 camas, localizado em 

terreno a identificar no Concelho do Seixal". 

A 26 de agosto de 2009 é assinado o “Acordo Estratégico de Colaboração para o 

Lançamento do Novo Hospital Localizado no Seixal”, entre o Ministério da Saúde e a 

Câmara Municipal do Seixal, sendo certo que os procedimentos subsequentes não 

decorreram como previsto, ultrapassando-se os prazos previstos e defraudando-se as 

expectativas das populações. 
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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. 

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 pela justa e essencial construção do hospital no Concelho do 

Seixal. 

A assinatura desta Adenda é um momento de celebração e irá representar um maior 

investimento da Câmara Municipal do Seixal, que ficará com a responsabilidade da 

execução de todas as acessibilidades e infraestruturas do novo hospital. 

Ainda assim, é também motivo de algumas reservas, uma vez que com esta Adenda o 

hospital deixa de incluir 10 especialidades que constavam do Acordo de 2009, deixam de 

estar contempladas 12 camas para cuidados paliativos e o concelho de Sesimbra fica de 

fora da área de influência do hospital. 

Não obstante as preocupações, a Câmara Municipal do Seixal tudo fará para que o 

hospital seja construído num curto espaço de tempo e para que as populações acedam 

aos cuidados de saúde de forma mais qualificada e acredita que o facto de se prever a 

construção de um hospital modelar, com margem de expansão, será um caminho de 

futuro. 

A assinatura desta Adenda configura mais um passo no caminho, já longo, de construção 

do hospital no Seixal e por isso mesmo é valorizada, mas não pode significar que não se 

continue a lutar para que o hospital no Seixal corresponda aquilo que foi estudado e 

projetado em 2002, por ser esse o modelo que melhor serve as necessidades das 

populações do Concelho e da Península de Setúbal.  
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Assim, a Câmara Municipal do Seixal, reunida a 11 de julho de 2018: 

 

1. Reafirma a necessidade urgente de construção do hospital no Seixal. 

 

2. Saúda a população e as comissões de utentes pelas constantes ações de luta e 

de reivindicação no sentido da construção do hospital no Seixal. Vale a pena lutar! 

 

3. Exorta o Governo a tratar esta matéria de forma urgente, prioritária e participada, 

já com uma visão de futuro, de expansão, tendo em conta as necessidades já 

identificadas. 

 

 
Seixal, 11 de julho de 2018 

 

 

 

      Jorge Gonçalves 

 

Vice-Presidente da Câmara Municipal do Seixal 

 

 


