
 

 

 

 

 

Moção  

 
Gestão dos cuidados de saúde em Setúbal 

 

Considerando que: 

 

 

- Foram auscultadas às várias entidades com responsabilidades na área da Saúde do município de 

Setúbal, ACES Arrábida, Centro Hospitalar de Setúbal e Santa Casa da Misericórdia de Setúbal, 

pela Iniciativa Liberal Setúbal durante os últimos meses no sentido de perceber e esclarecer melhor 

a temática da saúde e as várias propostas de solução; 

 

- Em reunião com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Setúbal, foi apresentado 

o projeto de construção do novo edifício do hospital, o que sendo um ponto positivo nos levanta 

desde logo algumas reservas, uma vez que, apesar deste novo edifício aumentar a qualidade das 

condições oferecidas aos utentes que vão usufruir de novas instalações, não está previsto qualquer 

aumento da capacidade instalada em número de camas logo que se verifique o encerramento da 

unidade do Outão;  

 

- A falta de transparência na gestão da causa pública é algo essencial e não se pode gastar dinheiro 

público sem que se conheça os benefícios efetivos dos projetos, estudos que o sustentam e 

expectativas de atividade; 

 

-É preocupante que se vá gastar dinheiro público em novas instalações que mais não são que um 

penso rápido, que não vão melhorar a capacidade de resposta do CHS e que vão eternizar os 

doentes em macas nos corredores à espera da existência de uma cama de internamento.  

 

- Resulta claro que, das audições realizadas, pela IL Setúbal, a ideia de que é necessário um novo 

modelo de prestação de saúde à população que, não prescindindo de financiamento por parte de 

todos nós — Estado — garantindo sempre acesso a todos, sirva verdadeiramente os cidadãos e 

seja recompensador do trabalho meritório prestado pelos nossos profissionais de saúde. 

 

A Assembleia Municipal de Setúbal, reunida a 10 de dezembro de 2021, delibera: 

 

- Solidarizar-se com a preocupação que a opção de alienar o edifício do Outão e mudar para um 

novo edifício não resolva o problema, sendo urgente encontrar o equilibro necessário entre novos 

espaços, aumento da capacidade de prestação de cuidados e modelo de gestão e eficiência.  

 

 

Assembleia Municipal de Setúbal, 10 de dezembro de 2021 

O deputado eleito pela Iniciativa Liberal, 


