
Moção 

A População da Marinha Grande, na qualidade de utente do Centro de Saúde e do SAP 24 horas, 

reunida na Praça Stephens (Auditório da Resinagem), em 3 de Março de 2017, entende que: 

1 – A função do Serviço Nacional de Saúde, uma das principais conquistas do 25 de Abril, é assegurar por 

parte do Estado a protecção individual e colectiva do cidadão, e para tal, os seus departamentos devem 

estar munidos de cuidados integrados de saúde, nomeadamente para a promoção da vigilância e 

prevenção da doença, o tratamento dos doentes e a sua reabilitação médica e social. 

2 – Na ampla discussão promovida nesta Assembleia foram relatadas situações inaceitáveis vividas 

ultimamente neste Centro de Saúde e no SAP. 

3 - Não aceitam nem se conformam com o  actual funcionamento dos meios de saúde primários postos à 

sua disposição. 

4 – Que a responsabilidade pela actual situação deve ser assacada ao Ministério da Saúde bem como às 

instituições que ele tutela. 

Assim, tendo em conta as decisões assumidas pela ARS do Centro, na sua reunião com a Comissão 

de Utentes – no passado dia 1 de Março – e transmitidas a esta Assembleia, vêm aprovar as seguintes 

reivindicações, exigindo que as mesmas sejam cumpridas, de forma imediata: 

1 - A manutenção do SAP 24 horas, repondo a normalidade do seu funcionamento no mais curto espaço de 

tempo; 

2 - A garantia de resolução da situação de ausência de médicos, na Extensão da Freguesia de Vieira de 

Leiria; 

3 - A reposição da normalidade na Extensão do Centro de Saúde da Freguesia da Moita; 

4 - Que se estude a recolocação em funcionamento da Extensão do Centro de Saúde na Garcia; 

5 - Que todos os utentes sejam dotados do direito efectivo a médico de família; 

6 - Que as obras prometidas, para um indispensável funcionamento do Centro de Saúde sejam levadas a 

cabo o mais brevemente possível; 

7 - Que sejam colocadas a funcionar as três UCSP (Unidades de Cuidados de Saúde Primários) a curto 

prazo; 

8 - Que o Centro de Saúde seja dotado do pessoal de enfermagem e da área administrativa, necessário 

para um eficaz funcionamento do mesmo. 

Se o que se solicita não o for resolvido a curto prazo a contento dos utentes, entende a População 

que se devem vir a tomar outras medidas, que se mostrem necessárias, para que as reivindicações aqui 

colocadas, se venham a concretizar. 

Os utentes aqui reunidos vêm ainda dar um voto de confiança à Comissão de Utentes para 

acompanhar, em ligação com a Autarquia, o cumprimento das reivindicações aqui expressas, tanto junto 

do ACES local, como da ARS regional e do Ministério da Saúde, mantendo a População utente 

regularmente informada, através da comunicação social regional e de meios próprios. 

Marinha Grande, 3 de Março de 2017 


