
 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

TOMADA DE POSIÇÃO 
 

� Considerando a crescente deterioração da prestação dos serviços de saúde no 

concelho de Santiago do Cacém, em particular nos cuidados primários de saúde, 

cujo reflexo mais recente foi a cessação da prestação desses cuidados por parte 

de 4 médicos Cubanos que prestavam esses cuidados ao abrigo dum protocolo 

entre o estado Português e o estado Cubano, cuja consequência prática é a de 

que cerca de 18.000 cidadãos do concelho não tenham médico de família, o que 

representa  mais de 50% do inscritos nos centros de saúde do concelho;  

 

� Considerando que Santiago do Cacém tem uma grande percentagem de pessoas 

idosas, com poucos recursos e com muitas dificuldades de mobilidade, e que na 

maioria dos casos vive em freguesias onde o problema de ausência de qualquer 

resposta de cuidados de saúde é, por consequência, ainda mais grave;     

 

 

� Considerando que o concelho de Santiago do Cacém não está dotado duma rede 

de transportes públicos que permita às populações, principalmente do interior do 

concelho, ter condições de acessibilidade ao HLA; 

 

� Considerando que em 2007 foi encerrado o SADU de Santiago do Cacém com o 

argumento de que o encerramento deste serviço de saúde iria permitir o reforço 

de profissionais de saúde, em particular médicos, nas diversas extensões de 

saúde do concelho, o que na realidade não se verifica, bem pelo contrário, a 

situação agravou-se em muito; 

 

 

� Considerando que o direito à saúde é um dos direitos mais elementares da 

condição humana e que deve ser o corolário de qualquer estado de direito 

democrático; 

 

A Assembleia Municipal de Santiago do Cacém reunida a 29 de Junho de 2012, exige 

que o Governo tome, imediatamente, as medidas necessárias para o reforço de 

profissionais de saúde a prestar serviço nos cuidados primários de saúde no concelho de 

Santiago do Cacém, em particular médicos, de modo a que nenhum cidadão do 

concelho seja privado da prestação desses cuidados primários de saúde.  

 

Santiago do Cacém, 29 de Junho de 2012 

 
Tomada de posição apresentada pelos eleitos da CDU e aprovada, por maioria, 
com vinte e cinco votos a favor, sendo dezoito dos eleitos da CDU, seis dos eleitos 
do PS, um do eleito do BE, e uma abstenção de eleito do PSD. 


