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É urgente a construção do Centro de Saúde da Ramada 
 

 

A População da Freguesia da Ramada precisa de saber o que se passa com a construção do tão prometido Centro 

de Saúde. 

 

O terreno para a sua construção já existe, cedido exclusivamente para este fim pela Câmara Municipal 
de Loures, ainda antes da criação do Concelho de Odivelas, estando disponível desde 1999.  
 

No entanto, no caso particular deste Centro de Saúde a construir de raiz e naquele terreno, a Câmara de Odivelas 

substituiu-se ao Governo e entrou num negócio chamado de Parceria Público-Privada (PPP), que corresponde ao 

seguinte: 

 

O Governo e a Câmara Municipal não investem na sua construção e entregam esta incumbência a uma 
entidade privada, oferecendo-lhe uma riquíssima parcela de terreno nas Granjas Novas, onde o 
referido urbanizador irá construir 174 fogos. 
 

Dada a natureza desta PPP, o Governo (Ministério da Saúde) a quem competiria a construção deste equipamento, 

dela ficou descartado e a Câmara Municipal, nomeadamente a sua Presidente, não se coíbe de anunciar, por onde 

passa, investimentos e mais investimentos, quando a verdade nua e crua é esta:  

 

A Câmara de Odivelas, em vez de pressionar o Governo a construir o Centro de Saúde naquele terreno, como é 

sua obrigação, opta por situações que não resolvem, antes atrasam e conduzem à desresponsabilização do 

Estado, ou seja: - Governo e coligação PS/PSD na Câmara Municipal são responsáveis por a população da Ramada 

não ter ainda o seu Centro de Saúde construído e a funcionar. 

   

O Serviço Nacional de Saúde é uma das mais importantes conquistas de Abril. 

 

A CDU considera que a população da Ramada tem direito ao acesso à saúde 
em condições condignas e humanas, tal como garante a Constituição da 
República Portuguesa. 

 

A Ramada precisa de um Centro de Saúde integrado no Serviço Nacional de Saúde, com as devidas 
valências e meios de diagnóstico e os médicos, enfermeiros e restante pessoal em número 
correspondente às necessidades. 
 

O Governo e a Câmara Municipal de Odivelas, de gestão PS e PSD, procuram iludir a grave situação deste 

concelho, criando arremedos de Centros de Saúde, chamando-lhes Unidades de Saúde Familiar, que não 

substituem, nem de perto nem de longe, um verdadeiro Centro de Saúde a que toda a população tenha acesso. 

 

A Freguesia da Ramada já ultrapassa os vinte mil habitantes, razão de sobra para ter 
um Centro de Saúde em condições e com condições.  
 


