Grupo do Partido Social Democrata
Assembleia de Freguesia do Lumiar

MOÇÃO N.º 1
Acesso condigno aos cuidados de saúde no Lumiar
Considerando que:
1 – A Organização Mundial da Saúde celebrou este ano, a 7 de abril, o Dia Mundial da Saúde,
sob o tema “Cobertura universal de saúde: todos, em todo o lado”.
2 – O Relatório de Primavera do Observatório Português do Sistema de Saúde, que foi
apresentado no passado dia 19 de junho, aponta diversas insuficiências no SNS e indica
soluções concretas para a sua resolução.
3 – O Agrupamento de Centros de Saúde Lisboa Norte (ACES Lisboa Norte), responsável pela
cobertura de saúde na freguesia do Lumiar, tem mais de 30.000 utentes sem Médico de
Família atribuído. Aparentemente o acesso universal de cuidados de saúde é uma miragem
para um número relevante de fregueses do Lumiar.
4 – Apesar da transferência de uma Unidade de Saúde Familiar (USF Conchas) para dentro do
perímetro do Hospital Pulido Valente, os restantes utentes do Centro de Saúde do Lumiar
continuam a ser seguidos num edifício degradado e sem as devidas condições de acesso.
5 – A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) e a Câmara Municipal
de Lisboa assinaram, no dia 14 de março de 2017, um protocolo de colaboração para a
construção de catorze novos centros de saúde em Lisboa. Dois desses Centros de Saúde em
causa situam-se em terrenos da nossa freguesia. Passado mais de um ano da assinatura
deste Protocolo é completamente desconhecido qualquer impulso processual por parte do
Ministério da Saúde ou da autarquia que permita concluir do bom seguimento deste
protocolo.
6 – Faleceu recentemente, no passado mês de Maio, o Dr. António Arnaut, cujo papel no
desenvolvimento e implementação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) não deve ser
esquecido nem ignorado, e como tal, é merecedor de memória e da nossa homenagem, além
do fortalecimento desta grande conquista da democracia.
Perante esta realidade, que penaliza o acesso condigno aos cuidados de saúde por parte dos
utentes desta freguesia, a Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida em sessão ordinária no
dia 27 de junho de 2018, delibera mandatar a Junta de Freguesia do Lumiar para que:
1. Desenvolva todas as diligências necessárias junto dos Órgãos de Soberania, em especial do
Ministério da Saúde, para que se concretize a rápida tramitação dos procedimentos
administrativos e financeiros visando o início das obras da construção do novo Centro de
Saúde de Telheiras e do novo Centro de Saúde da Alta de Lisboa, prometidos pelo senhor
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e pelo senhor Ministro da Saúde.
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2. Obtenha junto da Câmara Municipal de Lisboa o ponto de situação relativo a este processo,
nomeadamente o relativo à cedência de terreno, ao plano de pormenor e plano de
implantação do Centro de Saúde e suas valências, transmitindo a esta Assembleia de
Freguesia as informações apuradas no prazo máximo de 30 dias.
3. Obtenha junto do Ministério da Saúde o ponto de situação relativo à transferência de
instalações do Centro de Saúde do Lumiar, e qual o plano para os novos espaços,
transmitindo a esta Assembleia de Freguesia as informações apuradas no prazo de 30 dias.

Mais delibera sobre esta recomendação: (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.
Lumiar, 27 de junho de 2018
Os Proponentes,
Mário Lopes
Luís Palma Xavier
Manuel Pires Claro
Ricardo Mexia

