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Projecto de Resolução n.º 1127/XIV/2ª

Construção de um novo Centro de Saúde e Serviço de Urgência Básica na Quinta 

do Conde

A pandemia provocada pela Covid-19 deixou mais evidentes as carências do Serviço Nacional de 

Saúde. Esta situação é particularmente visível no distrito de Setúbal, onde se têm verificado 

sinais óbvios da necessidade de proceder ao reforço dos equipamentos de saúde. 

A crise das urgências hospitalares percorre a região, da mesma forma que a percorrem muitos 

utentes encaminhados ora de Setúbal e Barreiro para Almada, ora de Almada para Setúbal, 

devido à sobrelotação nos serviços e à falta de recursos humanos que assegurem os cuidados 

de urgência necessários.

Estas situações deixam evidentes a carência de infra-estruturas no distrito de Setúbal, sendo a 

Quinta do Conde um dos casos mais urgentes. 

A Quinta do Conde é uma freguesia portuguesa do concelho de Sesimbra, distrito de Setúbal, 

com cerca de 33 000 habitantes e 23 000 eleitores, sendo que foi considerada a maior e a mais 

jovem freguesia do concelho de Sesimbra.

Nas últimas décadas, temos vindo a assistir a um crescimento e desenvolvimento desta região, 

tanto ao nível da densidade populacional como do tecido económico, que não tem sido 

acompanhado por um reforço dos serviços públicos de saúde, que tenha capacidade de 

colmatar todas as necessidades da população. Veja-se que na freguesia da Quinta do Conde só 

perto de 16 000 mil habitantes estão cobertos por médico de família, ou seja, mais de 50% da 

população não tem médico de família e/ou qualquer acompanhamento ao nível dos cuidados 

de saúde primários.

Neste momento, as actuais unidades de saúde não conseguem responder de forma eficiente e 

positiva às necessidades dos habitantes da Quinta do Conde. Por exemplo, apesar das 

instalações recentes tanto da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados da Quinta do 
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Conde (UCSP) e da Unidade de Saúde Familiar Conde Saúde (USF), a resposta continua a ser 

insuficiente porque também não dispõem de profissionais de saúde suficientes para prestar um

serviço público de saúde efectivo e de qualidade a toda a população.

De facto, ambas as unidades mencionadas apresentam escassez de profissionais de saúde, 

nomeadamente de médicos, enfermeiros, assistentes técnicos e assistentes operacionais que,

aliada a uma crescente pressão demográfica, ao envelhecimento e à falta de uma rede de 

transportes públicos eficiente, não permitem assegurar a prestação de cuidados de saúde a 

todos os utentes. 

Situação que se agrava no período nocturno, entre as 20h00 e as 08h00, em que não existe 

qualquer assistência médica de proximidade, obrigando todos os utentes a deslocarem-se a 

mais de 20 quilómetros de distância da Quinta do Conde até ao Hospital de São Bernardo, 

localizado em Setúbal.

Recorde-se que o Governo aprovou a construção de um novo edifício para o Serviço de 

Urgência do Hospital de São Bernardo, do Centro Hospitalar de Setúbal, E. P. E., no montante de 

€17.163.291,82, incluindo IVA à taxa legal em vigor e, no entanto, não se conhecem avanços 

nesta matéria.

Assim como, no caso do Hospital do Seixal, que tem sido reivindicado pela população do Seixal 

desde 2001. Em 2017, a verba para a construção desta unidade hospital foi inscrita no 

Orçamento do Estado, mas desde essa data que não tem havido desenvolvimentos. A 

construção desta unidade também é fundamental para reforçar o SNS e melhorar as condições 

de acesso a cuidados de saúde a todos os níveis pela população.

O mesmo se pode dizer sobre as recomendações ao Governo, aprovadas na Assembleia da 

República, para a construção de Centros de Saúde no Alto Seixalinho, no Barreiro, e no Feijó, 

em Almada.

Tendo por base todas as razões apresentadas e pela necessidade urgente de reforçar os 

Cuidados de Saúde Primários nesta localidade por forma a garantir um acesso de qualidade à 

primeira linha de resposta do Serviço Nacional de Saúde, é fundamental construir “um novo 

Centro de Saúde na freguesia da Quinta do Conde, concelho de Sesimbra, com um Serviço de 
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Urgência Básica”, como solicitado pelos 4190 peticionários através da Petição n.º 41/XIV/1.ª, 

com a ressalva de existir um compromisso por parte da Câmara Municipal de Sesimbra para a 

disponibilização do terreno e respectivo projecto.

Nestes termos, a Assembleia da República, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, 

por intermédio do presente Projecto de Resolução, recomenda ao Governo que: 

1. A curto prazo, tome todas as diligências necessárias para a construção de um novo 

Centro de Saúde na Quinta do Conde, situado no concelho de Sesimbra, distrito de 

Setúbal, dotando-o de todos os recursos materiais e humanos necessários para o seu 

bom funcionamento e de um Serviço de Urgência Básica, garantindo, deste modo, uma 

resposta efectiva e de qualidade ao nível dos cuidados de saúde primários;

2. Assegure que esta unidade de saúde prestará cuidados de saúde primários durante o 

período nocturno, mais precisamente entre as 20h00 e as 08h00, com o intuito de 

garantir à população o acesso a cuidados de saúde de proximidade.

Palácio de São Bento, 22 de Março de 2021.

A Deputada,

Cristina Rodrigues


