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TOMADA DE POSIÇÃO 

 

Pela construção do Hospital no Concelho do Seixal 

 

O Orçamento de Estado para 2018 foi aprovado no passado dia 27 de novembro. 

 

Trata-se de um orçamento que, embora ficando aquém do que seria possível e desejável 

também pelo amarre a regras ditadas pela Europa que limitam o alcance das medidas, introduz 

mais alguns elementos de justiça social e fiscal que dão resposta às necessidades do povo e 

dos trabalhadores, trilhando mais uma etapa no caminho de reposição de direitos e rendimentos, 

depois de um período de empobrecimento.  

 

Contudo, não responde claramente a uma das maiores necessidades sentidas pela população 

do Concelho, ao nível dos cuidados de saúde primários e hospitalares, nomeadamente, a 

construção do Hospital do Seixal. 

 

Uma reivindicação com quase duas décadas, que só foi firmada em 2009 com a assinatura de 

um Acordo Estratégico com o então Ministério da Saúde, que em dezembro de 2015 viu ser 

aprovada uma resolução por parte da Assembleia da República, que no Orçamento de 2017 viu 

inscrita uma verba de 10 milhões de euros para relançar o projeto e o concurso, que foi inclusive 

noticiado o seu arranque em julho de 2017 pelo atual Primeiro-Ministro, mas que não se 

concretizou. 

 

Face a este longo histórico de sucessivas protelações, e apesar de voltar a mencionar a 

intenção de investir em infraestruturas hospitalares e o lançamento de quatro novos hospitais, 

designadamente, o Hospital de Lisboa Oriental, o Hospital Central de Évora, a Unidade 

Hospitalar do Seixal e a Unidade Hospitalar de Sintra, o Orçamento de Estado de 2018 deveria 

ser absolutamente transparente na assunção deste compromisso, fixando uma rubrica específica 

no Programa da Saúde, por forma a satisfazer os anseios de uma população que tem lutado 

incessantemente, há tanto tempo e de tantas formas, pela melhoria dos cuidados de saúde 

primários e pela construção do Hospital no Seixal. 
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Por este motivo, comissões de utentes de saúde, autarcas e população dos concelhos do Seixal 

e Sesimbra estiveram concentrados junto à residência oficial do Primeiro-Ministro, no dia em que 

decorreu a votação final do Orçamento do Estado para 2018, com o objetivo de mais uma vez 

exigir a necessidade urgente de construção de um hospital no concelho do Seixal, bem como as 

consequências dos sucessivos adiamentos da sua construção. É de lamentar a descoordenação 

do Governo, quando confrontado com pedidos de ponto de situação, remetendo de Ministério 

para Ministério, pelo que urge uma intervenção do Primeiro-Ministro. 

 

Pelo exposto, a Câmara Municipal do Seixal, reunida em Sessão Pública a 7 de dezembro de 

2017:  

1. Reafirma a necessidade urgente da construção do Hospital no concelho do Seixal, de modo 

a assegurar a prestação de cuidados de saúde às populações dos concelhos do Seixal, 

Almada e Sesimbra, com qualidade e em tempo útil; 

2. Defende o relançamento dos procedimentos administrativos que conduzam à construção do 

hospital, o mais rapidamente possível, considerando que a cada dia que passa, as carências 

de cuidados de saúde se agravam; 

3. Exige o cumprimento do “Acordo Estratégico de Colaboração para o Lançamento do Novo 

Hospital localizado no Seixal”, em toda a sua extensão, em particular no que respeita ao 

perfil assistencial definido; 

4. Saúda a participação da população, das comissões de utentes e das instituições locais na 

mobilização e participação em mais uma ação de luta pela construção do Hospital no 

Concelho do Seixal no passado dia 27 de novembro; 

5. Exorta o Primeiro-Ministro a intervir diretamente no processo, sugerindo a criação de um 

grupo de trabalho, que inclua a Câmara Municipal do Seixal, para avançar de forma 

determinante na concretização do Hospital no Concelho do Seixal. 

 

Seixal, 7 de dezembro de 2017 

 

 

Joaquim Cesário Cardador dos Santos 

Presidente da Câmara Municipal do Seixal 



 
MUNICÍPIO DO SEIXAL 
CÂMARA MUNICIPAL 

Alameda dos Bombeiros Voluntários 45  2844-001 Seixal 
Tel. 351 21 227 67 00 - Fax 351 21 227 67 01 

NIPC 506 173 968  

Página 3 de 3  
 

—— 
 

 

 


