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MOÇÃO N.º 1
A inconcretizada promessa dos Centros de Saúde
Em vésperas das eleições autárquicas de 2017 o PS da Câmara Municipal de Lisboa e o PS do
Governo juntaram-se para anunciar publicamente a construção de catorze (14) novos Centros de
Saúde para Lisboa, entre os quais se contavam 1 unidade na Alta de Lisboa-Norte, na freguesia de
Santa Clara e 1 outra unidade em Telheiras, na freguesia do Lumiar.
De acordo com o que foi na altura anunciado, as obras começariam até ao final de 2017 e estariam
concluídos em 2020. O Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes na altura, declarou ser
sua intenção "daqui a alguns meses poder visitar o andar das obras”. O Presidente da Câmara,
Fernando Medina, revelou a sua visão ambiciosa com estas palavras: “Fazemos este investimento
porque podemos”.
Nessa ocasião, o PSD criticou o que aparentava ser um anúncio meramente eleitoralista, uma
promessa sem expectativa de cumprimento e passados mais de 2 anos registamos que o tempo
nos deu razão e resta-nos inquirir sobre o avançado estado de realização, com várias obras que
terão arrancado logo a seguir às eleições autárquicas e nós não as vemos.
De realçar que uma das Unidades do Centro de Saúde do Lumiar já foi transferida, não para um
edifício novo, mas para as instalações que se inscrevem na área do Hospital Pulido Valente. Por
outro lado, continuam a funcionar num edifício sem quaisquer condições para albergar uma
Unidade de Saúde, a USF Dona Amélia do Lumiar e a UCSP Lumiar, que inclui quase 5.000 utentes
sem médico de família, nada mais havendo a registar.
Neste sentido, a Assembleia de Freguesia do Lumiar reunida em sessão ordinária no dia 30 de abril
de 2019, delibera mandatar a Junta de Freguesia do Lumiar no sentido de:
1. Inquirir o Ministério da Saúde e a Câmara Municipal de Lisboa sobre o andamento das
obras dos Centros de Saúde, nomeadamente o da Alta de Lisboa e o de Telheiras.
2. Solicitar ao Ministério da Saúde qual a data prevista para providenciar condições de
prestação de cuidados de saúde adequadas aos residentes do Lumiar, particularmente os
que frequentam o Centro de Saúde do Lumiar.
3. Obter junto do Ministério da Saúde respostas sobre as diligências efetuadas que
assegurem um Médico de Família a todos os residentes do Lumiar.
Mais delibera sobre esta proposta: (i) enviar ao Ministro da Saúde; (ii) enviar ao Presidente da
Câmara Municipal de Lisboa; (iii) enviar à Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa; (iv)
divulgar nos locais habituais, no Boletim e sítio web da Junta de Freguesia; (v) juntar à Ata desta
sessão.
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