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Assembleia de Freguesia do Castelo | Sesimbra 

 

MOÇÃO | * PELA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR NA FREGUESIA 

DO CASTELO! 

 

A Unidade de Saúde Familiar do Castelo (USF), tal como a conhecemos hoje, foi inaugurada 

em 1991 à época, como Extensão de Saúde de Santana, para apoio aos utentes da 

Freguesia do Castelo. 

 

A sua localização manteve-se (Santana), dada a sua centralidade e o Casalão oferecia a 

tranquilidade e as condições ideais para o propósito daquele equipamento, à data. 

 

Ao longo das últimas décadas e com o envelhecimento da população residente da freguesia; 

com o aumento das valências e serviços prestados no edifício, mas sem os devidos 

investimentos da Tutela, ao nível das condições de trabalho, quer para os profissionais de 

saúde, quer para os próprios utentes, encontra-se este equipamento com graves problemas 

de infiltrações, humidade e com uma necessidade urgente de intervenção estrutural. 

 

Acresce a este facto a sua localização_ a USF encontra-se numa zona alta da freguesia, sem 

acessos seguros a munícipes com mobilidade reduzida; a idosos; a crianças; mulheres 

grávidas, veículos de emergência e a Todos os que ali se deslocam. A inclinação da Rua que 

dá acesso à USF em questão, tem originado quedas frequentes e algumas graves, a 

precisarem inclusive de tratamento médico. 

Com a presente situação de pandemia, toda esta necessidade se tem vindo agravar. Os 

espaços para atendimento dos cerca de 15 000 utentes são escassos, com a triagem dos 

mesmos a ser realizada no exterior do edifício sem qualquer privacidade, e comodidade 

para quem ali se desloca. 

 

Perante o acima exposto, a Bancada CDU com assento nesta Assembleia de Freguesia do 

Castelo, vem deste modo EXIGIR ao Governo, a construção de UMA NOVA UNIDADE DE 

SAUDE FAMILIAR NA FREGUESIA DO CASTELO! 

 

Porque a SAUDE è um DIREITO, não é uma Opção! 

(vire sff) 
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. Dar conhecimento desta Moção 

_ Senhor Presidente da Assembleia da Republica _ Exmo Sr. Dr. Ferro Rodrigues; 

_ Senhor Primeiro Ministro_ Exmo Sr. Dr. António Costa; 

_ Senhora Ministra da Saúde_ Exma Sra. Dra. Marta Temido; 

_ Grupos Parlamentares; 

_ ACES ARRABIDA; 

_ Unidade de Saúde Familiar do Castelo; 

_ Câmara e Assembleia Municipal do concelho de Sesimbra; 

_ Comunicação Social Local e Regional. 

 

 

 
Zambujal, 17 setembro 2020 

 

OS ELEITOS DA CDU, 

 

 

 


