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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista foi informado de uma deliberação

da Câmara Municipal de Coruche, que aprovou, por unanimidade, uma Moção que exige “a

reposição urgente do horário de funcionamento do SAP de Coruche” que até Março de 2020

funcionava 24h por dia.

Considerando que, a situação pandémica e a necessidade de afetar os recursos técnicos, de

acompanhamento e rastreio, tal como de administração de vacinas numa fase posterior, foi o

motivo adjacente à tomada de decisão de alteração do horário de funcionamento do Serviço de

Atendimento Permanente (SAP), passando a encerrar durante a noite e a partir das 20h.

Considerando que, o reforço dos cuidados de saúde primários e do serviço de atendimento

permanente, são essenciais para aliviar a pressão sobre as urgências hospitalares e, neste

caso, tal tem efeitos diretos na pressão das urgências do Hospital Distrital de Santarém.

Considerando que, a conquista do SAP em Coruche foi determinante para responder às grandes

distâncias que este concelho, com mais de 1 115 km² e com Freguesias que distam mais de 30

km da sede de concelho e mais de 70 km da capital de Distrito e do Hospital Distrital de

Santarém,e que tal representaria um enorme retrocesso nos ganhos criados por esta rede de

cuidados de saúde, que tem sido uma prioridade deste Governo.

Considerando ainda, que o processo de vacinação tem sido um sucesso no concelho de

Coruche, bem coordenado pelos profissionais de saúde, e com uma taxa de vacinação acima

dos objetivos propostos ao nível da percentagem de inoculações administradas, e que é bem

demonstrativo do trabalho coordenado pelo ACES, pelos profissionais do centro de saúde e pela

autarquia local.

Sabendo também, que estamos ainda longe de superar por inteiro a pandemia e que se avizinha

um inverno difícil, que exige um enorme esforço de todos para não haver retrocessos também

neste domínio, e que além da pandemia covid-19, é um período propício a um aumento do



número de gripes e constipações, bem como outras urgências em que um despiste rápido num

SAP pode evitar quer uma ida desnecessária à rede hospitalar, quer evitar um dano maior que

se criaria com a distância ou até salvar uma vida que poderia não resistir a uma viagem de mais

de 1h até ao Hospital Distrital de Santarém.

Considerando ainda que este concelho tem uma elevada população vulnerável e envelhecida e

que este SAP serve, não só o concelho de Coruche, como os concelhos limítrofes na Lezíria,

como resposta intermédia e imediata e que justificou a sua criação e justifica a sua manutenção

efetiva que de uma medida temporária de encerramento noturno, não pode nem deve tornar-se

uma medida definitiva. A tal acresce que estamos numa fase determinante de combate à crise

sanitária efetiva, em que todos os esforços devem ser feitos para impedir o congestimento dos

hospitais e por isso tal reforça ainda mais as razões para repor o horário de 24h que sempre

teve desde a sua criação.

Assim, os Deputados do PS, eleitos pelo círculo eleitoral de Santarém, ao abrigo do Regimento

da Assembleia da República, questionam o Governo, através do Ministério da Saúde:

- que medidas estão a ser tomadas junto da ARSLVT e do ACES da Lezíria para resolver este

constrangimento que coloca as populações do concelho de Coruche e dos concelhos limítrofes

numa situação de vulnerabilidade na resposta de SAP;

- que medidas são necessárias para que estejam equacionadas as condições necessárias para

repor a resposta do SAP por 24h, como sempre foi.

Palácio de São Bento, 17 de novembro de 2021

Deputado(a)s

MARA COELHO(PS)

HUGO COSTA(PS)

ANTÓNIO GAMEIRO(PS)

MANUEL DOS SANTOS AFONSO(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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