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UNIAO DAS FREGUESIAS DE AGUALVA

E MIRA SINTRA

ASSEMBTEIA DE FREGUESIA

DELTBERAgAO DA ASSEMBLETA DE FREGUESTA

on UruIAO DAs FREGUESIAS
Nos termos do ort.o 57.o, n.o'3 e 4

do

DE

RJAL

AGUALVA

E

MIRA STNTRA

oprovodo pelo Lei n." 75/2013, de 12de

setembro; ort.o 34.o, n.o'4 e 6 do Codigo do Procedimento Administrotivo oprovodo

pelo Decreto-Lei n.'

412015

de

Z

de joneiro, o Assembleio de Freguesio do UniOo dos

de Aguolvo e Miro Sintro, oprovou em minuto o texto do deliberogdo
tomodo no Sessdo Ordindrio de 09.06.2020, referente d Mogdo opresentodo pelo
Boncodo do PS, O Compromisso porcr com o Servigo Nocionol de Sqfde, que se
Freguesios

onexo.
VOTAQAO: Aprovodo por moiorio.
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Assembleio de Freguesio dq Unido dos Freguesios de Aguolvo e Miro Sintro, 09 de
iunho de 2020
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O Compromisso para com o Serviço Nacional de Saúde
No dia 15 de setembro de 1979 foi publicada, em Diário da República, a Lei nº 56/79 que
criou o Serviço Nacional de Saúde (SNS), concretizando o direito à proteção da saúde, a
prestação

de

cuidados

globais

de

saúde

e

o

acesso

a

todos

os

cidadãos,

independentemente da sua condição económica e social, nos termos da constituição.
Nos últimos 41 anos, o SNS gerou ganhos em saúde que colocaram Portugal num lugar
cimeiro no que se refere à qualidade de vida de milhões de cidadãos e reduziu muitas das
desigualdades na sociedade portuguesa.
O Partido Socialista apresentou para 2020 um orçamento responsável, respondendo aos
compromissos assumidos para com os Portugueses. Este é o maior orçamento dos últimos
anos, com uma dotação global de 11 mil milhões de euros, e que contempla um reforço de
941 milhões de euros, face ao ano transato, um aumento de 10%, tendo como objetivo o
aumento da capacidade de resposta do SNS, incluindo a contratação de mais 8.400
profissionais de saúde, do reforço do investimento em instalações e equipamentos, e de
melhorias no acompanhamento e avaliação da gestão das unidades do SNS.
A primeira prioridade da ação governativa do Partido Socialista para 2020 é o alargamento
da atribuição de mais médicos de família e a criação de 30 novas Unidades de Saúde
Familiar.
O Concelho de Sintra tem sido um exemplo no investimento na área da Saúde, a autarquia
em articulação com o Governo do Partido Socialista, já construiu 4 Centros de Saúde
Queluz, Agualva, Almargem do Bispo e Sintra, tendo a autarquia cedido o terreno e
investido 30% do valor da empreitada, em cada Centro de Saúde, tendo sido também
responsável pela obra.
O Plano de investimento na Rede do SNS é uma realizade e, serão construídos nos próximos
4 anos, 6 hospitais, com um impacto de 950 milhões de euros, dos quais 102 milhões de
euros, já este ano, e que são: Hospital Proximidade de Sintra, cuja construção está a cargo
da Câmara Municipal de Sintra; Hospital Pediátrico Integrado – CHU São João; Hospital
Lisboa Oriental; Hospital Proximidade Seixal; Hospital Central do Alentejo e Hospital da
Madeira.
O mundo mudou com o aparecimento do SARS-CoV-2 (COVID-19) e tivemos de agir com
todas as nossas forças.
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A pandemia Covid 19 veio mostrar que nenhum país estava preparado para enfrentar uma
ameaça destas, mas em menos de 3 meses a resposta do Partido Socialista no combate à
pandemia foi determinante para, numa primeira fase, tudo ser feito para salvar vidas,
garantindo que ninguém deixaria de ter acesso ao SNS.
O Partido Socialista assegurou, a execução de um conjunto de medidas necessárias no
Serviço Nacional de Sáude, que visam acautelar, estrategicamente, a previsão de normas
de contingência para a epidemia de SARS-CoV-2, e assegurar o tratamento da doença no
SNS, através de um regime legal adequado a esta realidade excecional, em especial no
que respeita a matéria de contratação pública e de recursos humanos, bem como, o
reforço da linha saúde 24.
Portugal é o país da União Europeia que mais testes COVID tem realizado, no mês de abril o
Serviço Nacional de Saúde realizou por dia 11.500 testes, tendo se registado um aumento
para 13.800 testes entre 1 a 15 de Maio.
No âmbito do Programa de Establização Económica e Social, foi aprovado um plano de
contratações no Serviço Nacional de Saúde, que prevê até ao final do ano, a contratação
de mais 2.700 profissionais de saúde, e a consolidação laboral de 2.800 contratados na fase
de emergência de combate à Covid-19, bem como, o reforço da capacidade de cuidados
intensivos, sendo que até ao final do ano possamos atingir a média europeia de 11,5 camas
de medicina intensiva por 100 mil habitantes.
A Bancada do Partido Socialista congratula-se com a linha estratégica definida para o
corrente ano e com as medidas adotadas, em tempo de emergência, só tendo sido possível
porque o estado social, e o estado em geral, existem. Ninguém ficou de fora!
Assim, a Bancada do Partido Socialista na Assembleia de Freguesia da União de Freguesias
de Agualva e Mira Sintra, propõe que a Assembleia de Freguesia delibere:
1. Saudar os profissionais de saúde pelo seu constante empenho e dedicação, nesta hora
difícil para a saúde, no nosso país.
2. Enviar ao Ministério da Saúde, Direcção-Geral de Saúde, ARS de Lisboa e Vale do Tejo,
CA's dos Hospitais de Lisboa, Ordem dos Médicos, Ordem dos Enfermeiros, Ordem dos
Nutricionistas, Sindicatos da Saúde e Câmara Muncipal de Sintra.

AgualvaCacém, 5 de Junho de 2020.
A Bancada do Partido Socialista na Assembleia de Freguesia de Agualva e Mira Sintra
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