
Projeto de Resolução n.º 1420/XIV

Recomenda a avaliação dos serviços de saúde prestados, previstos no acordo de 
cooperação celebrado entre a Santa Casa da Misericórdia de Serpa, a ARS Alentejo, a ARS 

do Algarve e a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo

Em 2015 a Santa Casa da Misericórdia de Serpa assumiu, ao abrigo de um contrato 

quadripartido estabelecido entre esta entidade, a ARS Alentejo, a ARS do Algarve e a 

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), um grande e novo desafio – a gestão do 

Hospital de S. Paulo.

Este acordo de cooperação, estabelecido já em 2014, estabelecia as regras de um programa 

assistencial com base em três áreas - Serviço de urgência 24h/dia; Consultas de várias 

especialidades e Cirurgias de ambulatório, com base na premissa de que os encargos do 

Estado com a transferência destas unidades de saúde teriam uma redução de custos na 

ordem dos 25%. 

Porém, em 2017, a Santa Casa da Misericórdia de Serpa denunciou o referido acordo de 

gestão, gerando uma divergência entre a Santa Casa da Misericórdia de Serpa, a Unidade 

Local de Saúde do Baixo Alentejo, a ARS Alentejo, e o próprio Ministério da Saúde que 

culminou na assinatura de uma adenda ao acordo de cooperação em 2018.

Esta adenda procurou responder às dificuldades assinaladas e cumprir a 

complementaridade inerente a este acordo, tendo como objetivo contribuir para melhorar a

acessibilidade e aumentar a oferta de cuidados de saúde à população.

Com o novo acordo pretendeu-se resolver os problemas existentes e apresentar novas 

soluções. Concretamente, a criação de um serviço de cirurgia em regime de internamento, 

um investimento de 3,7 milhões de euros para um novo bloco operatório e a realização de 

alguns meios complementares de diagnóstico e terapêutica.



No entanto, ao longo dos anos, o serviço de urgência foi sendo colocado em causa, com 

encerramentos temporários motivados pela reafectação de recursos, o que se traduziu num 

sentimento de preocupação constante na comunidade, face à iminência do seu 

encerramento.

Com surgimento da pandemia, provocada pelo SARS-Covid19, esta realidade agudizou-se, e 

os receios da população aumentaram.

Considerando que a ARS Alentejo tem como funções planear, distribuir recursos, orientar e 

coordenar as atividades, gerir recursos humanos e avaliar o funcionamento das instituições 

e serviços prestadores de cuidados de saúde, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista 

considera, que face a todos os incidentes ocorridos no decorrer da execução deste 

protocolo, chegou a hora de se proceder à sua avaliação.

Por um lado, a avaliação dos pressupostos que estiveram na base da sua assinatura, no 

sentido de se perceber se continua a verificar-se a qualidade dos serviços prestados.

Por outro lado, alargar esta avaliação ao conjunto dos objetivos definidos, na sua relação 

com a adequabilidade, acessibilidade e qualidade dos serviços prestados à população. 

Da avaliação que agora se propõe, as partes deverão apresentar não apenas os seus 

resultados, mas também as propostas que sirvam da melhor forma os interesses das 

pessoas que recorrem a esta Unidade de saúde.

Assim, ao abrigo das disposições regimentais e constitucionais aplicáveis, os Deputados 

abaixo-assinados apresentam o seguinte projeto de resolução:

Nos termos da alínea b) do artigo 156º da Constituição da República Portuguesa, a 
Assembleia da República resolve recomendar ao Governo:

1) A realização de uma avaliação dos serviços de saúde prestados, tal como previsto no 
acordo de cooperação celebrado entre a Santa Casa da Misericórdia de Serpa, a ARS 
Alentejo, a ARS do Algarve e a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo;



2) Que a avaliação deverá incidir sobre dois pontos: 
a) Apurar se se verificam os pressupostos e objetivos que estiveram na origem do 

mesmo;

b) Apresentar as propostas que melhor garantam o acesso, a qualidade e, desta 

forma, a confiança da população relativamente aos cuidados de saúde previstos 

no acordo de cooperação acima mencionado.

3) Que uma vez concluído o relatório de avaliação, seja dado conhecimento do mesmo 

à Assembleia da República.

Palácio de São Bento, 14 de julho de 2021

As Deputadas e os Deputados,

Telma Guerreiro

Pedro do Carmo


