
Deputado Único Representante do Partido LIVRE

Projeto de Resolução n.º 475/XV/1.ª

Recomenda ao Governo que crie um
Serviço de Urgência Básica no Centro de Saúde da Marinha Grande

A Marinha Grande é um concelho do Distrito de Leiria cuja população, conforme indicam 
os dados do INE (censos 2021 e anteriores), se encontra em crescimento. Acresce, que 
pelo facto de ser uma cidade com uma economia fortemente assente na indústria, 
acolhe diariamente um número muito significativo de pessoas de outros concelhos que 
ali exercem a sua atividade laboral.

A resposta às necessidades de atendimento de urgência a esta população está assente 
no serviço de atendimento permanente (SAP) no Centro de Saúde da Marinha Grande 
e na Urgência médico-cirúrgica do Hospital de Santo André em Leiria.

Dadas as necessidades atuais da população, em termos de assistência médica de 
urgência, o crescimento das populações da Marinha Grande e de Leiria e a frequente 
sobrecarga do serviço de Urgência do Hospital de Santo André, é essencial dotar a 
Marinha Grande de um Serviço de Urgência Básica (SUB) que assegure a assistência 
médica de urgência com proximidade e eficácia a qualquer hora do dia. Esta 
reivindicação é aliás, objeto da petição “Criação de um SUB- Serviço de Urgência Básica 
no Centro de Saúde da Marinha Grande”1 que já recolheu quase 2000 assinaturas.

Os SUB “são o primeiro nível de acolhimento a situações de urgência, de maior 
proximidade das populações, e constituem um nível de abordagem e resolução das 
situações mais simples e mais comuns de urgência”, como descrito no Despacho 
10319/2014 de 11 de agosto.

Este Despacho refere ainda que “o SUB deve existir onde se considere justificado para 
garantir o acesso, a serviços de urgência, quando a população de uma determinada 
área territorial não tenha assegurado um nível de Serviços de Urgência superior (Serviço 
de Urgência Médico-Cirúrgico ou Serviço de Urgência Polivalente) num tempo máximo 
de acesso de 60 minutos”. A criação de um SUB no Centro de Saúde da Marinha Grande 
abrange uma área de influência muito superior a 40.000 habitantes e, apesar de se 
encontrar a menos de 60 minutos do Ponto de Urgência/Emergência mais próximo, 
localizado no Hospital de Santo André em Leiria, este serve uma população superior a 

                                                          
1 Criação de um SUB- Serviço de Urgência Básica no Centro de Saúde da Marinha Grande : Petição 
Pública (peticaopublica.com)



200.000 habitantes.

Pelos motivos acima expostos, vem o Deputado do LIVRE, nos termos da Constituição 
e do Regimento da Assembleia da República, recomendar ao Governo que proceda à 
criação de um Serviço de Urgência Básica no centro de saúde da Marinha Grande.

Assembleia da República, 14 de fevereiro de 2023

O Deputado do LIVRE

Rui Tavares


