MOÇÃO
NOVO CENTRO DE SAÚDE EM AGUALVA, É URGENTE E É UMA PRIORIDADE
Considerando que:
No Concelho de Sintra existem cerca de 100 000 utentes sem médico de
família, dos quais cerca de 10 000 residem em Agualva;
O governo continua a brutal política de encerramento de centros de saúde e
de postos médicos no Concelho de Sintra, deixando ainda mais cidadãos
com acrescidas dificuldades em aceder a cuidados de saúde;
No Centro de Saúde de Agualva os utentes chegam a esperar cinco horas,
expostos muitas vezes às piores condições climatéricas;
O Hospital Amadora-Sintra é manifestamente insuficiente para dar uma
resposta de qualidade e atempada às necessidades das populações,
tornando a cada dia mais urgente a construção de um hospital público
para o Concelho de Sintra;
O actual presidente da Câmara Municipal de Sintra assumiu durante a
campanha eleitoral, como sendo uma prioridade, a construção de um novo
centro de saúde em Agualva.
O Grupo Político da CDU propõe que a Assembleia da União de Freguesias
de Agualva e Mira Sintra, na Sessão Ordinária realizada no dia 25 de Junho de
2014, delibere:
1. Exigir da ARSLVT uma intervenção urgente no Centro de Saúde de
Agualva, no sentido de este ser dotado de plataformas elevatórias que
permitam a acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida;
2. Exigir da ARSLVT que permita o acesso à sala de espera por parte dos
utentes, a partir das 05:00 horas;
3. Exigir do governo a construção de um novo centro de saúde em Agualva;
4. Exigir do governo a construção de um hospital público para servir as
populações do Concelho de Sintra;
5. Exigir do governo que dote o Centro de Saúde de Agualva dos médicos de
família necessários para uma adequada e completa cobertura da
população;
6. Requerer do presidente da Câmara Municipal de Sintra que, com a maior
brevidade, preste a esta assembleia uma informação pormenorizada e
calendarizada referente ao cumprimento da promessa que assumiu, de
construção de um novo centro de saúde em Agualva.
7. Remeter a presente moção para:
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Ministro da Saúde;
Presidente da ARSLVT
Directora do Centro de Saúde de Agualva;
Presidente da Câmara Municipal de Sintra;
Presidente da Assembleia Municipal de Sintra;
Presidente da Junta da União de Freguesias de Agualva e Mira Sintra;
Redacção da Agência Noticiosa Nacional – LUSA;
Redacções de oito órgãos de comunicação social do Concelho de Sintra.

O Representante do Grupo Político da CDU

- Pina Gonçalves -
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