
RESOLUÇÃO 

Pelo direito a cuidados de saúde na unidade de Saúde Local do Litoral Alentejano 

 

A Constituição da República Portuguesa, no seu Artigo 64.º - Saúde, na sua redação atual garante que “Todos 

têm direito à protecção da saúde e o dever de a defender e promover” e que esta protecção é realizada “(…) 

através de um serviço nacional de saúde universal e geral e, tendo em conta as condições económicas e 

sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito” e que incumbe ao estado “garantir o acesso de todos os 

cidadãos, independentemente da sua condição económica, aos cuidados da medicina preventiva, curativa e 

de reabilitação”. 

Já a Lei de Bases da Saúde, no seu Capítulos III, Base XXIV, caracteriza o Serviço Nacional de Saúde por 

universal, tendencialmente gratuito e com equidade no acesso. 

Porém, quatro décadas desde o seu início, o Serviço Nacional de Saúde apresenta lacunas graves na 

equidade de acesso, agravadas ao longo do tempo no Litoral Alentejano. 

A Unidade de Saúde Local do Litoral Alentejano, E.P.E. (ULSLA), atingiu o limiar da rutura, que limita o acesso 

da população a cuidados de saúde, condignos, especialmente devido ao défice crónico de profissionais 

médicos, profissionais de enfermagem, técnicos de diagnóstico e terapêutica, assistentes operacionais e 

assistentes técnicos. 

Neste momento a carência dos profissionais de enfermagem e de técnicos operacionais, levou ao 

encerramento de cerca 30 camas em várias valências, já elas deficitárias, situação que coloca os utentes em 

risco acrescido, por vezes internados em condições provisórias e precárias no Serviço de Urgência.  

Os profissionais médicos em funções na ULSLA representam neste momento em cerca de 50% do estimado 

necessário para responder adequadamente à população. Tal situação coloca em causa a idoneidade 

formativa do Hospital do Litoral Alentejano (HLA) que garante a capacidade da instituição formar novos 

especialistas. 

Os profissionais que estão a trabalhar têm uma carga de horas que se traduz em alguns casos em absentismo 

ao serviço por sobrecarga/esgotamento. 

A estas preocupações acresce a sazonalidade da época balnear que se aproxima, sendo que o aumento da 

população coloca superior pressão nos serviços de saúde.  

A grave situação em que se encontra a prestação de cuidados de saúde têm levado a manifestações de 

desagrado por parte da população e autarca dos cinco municípios do Litoral Alentejano, traduzindo-se isso 

em manifestações públicas das quais se destaca a resolução aprovada pelos utentes, trabalhadores e 

autarcas na última concentração do dia 6 de abril de 2018. 



 

A Comissão de Saúde reunida a 18 de Maio de 2018: 

Solicita uma reunião com caracter urgente, com o Sr. Ministro da Saúde e o Sr. Ministro das Finanças, a fim 

de resolver estes problemas de saúde que há tantos anos se arrastam na região do Alentejo Litoral. 

Os membros da Assembleia Municipal de Santiago do Cacém exigem que o Ministro da Saúde/Ministro das 

Finanças, dê despacho favorável à resolução do exposto: 

• Médico pediatra de apoio ao Serviço de Atendimento à Criança Doente 24h/365 dias; 

• Admissão imediata de Enfermeiros, Médicos, Assistentes Operacionais e Assistentes Técnicos; 

• Restabelecimento da totalidade de vagas dos vários serviços do HLA; 

• Criação de condições para o cumprimento dos tempos máximos de resposta nas consultas, cirurgias e 

exames complementares de diagnóstico das várias especialidades, como Cardiologia, 

Gastroenterologia, Urologia, entre outras; 

• Construção do Centro de Saúde de Santiago do Cacém; 

• Beneficiação da Extensões de Saúde de Vila Nova de Santo André. 

 

 

 

 

Os eleitos da CDU, PS, Coligação Santiago do Cacém Mais e BE 

Santiago do Cacém, 18 de Maio de 2018 

 


