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Moção 

A Saúde na Freguesia de Odivelas 

 

A situação do acesso aos cuidados de saúde tem sido objeto de sucessivas notícias. 

Trata-se de uma situação preocupante e que exige medidas de fundo que garantam a 

existência de um SNS universal e tendencialmente gratuito, uma grande conquista do 

processo democrático português. 

 

A população da Freguesia de Odivelas está confrontada com grandes dificuldades no 

acesso aos cuidados primários de saúde, designadamente no equipamento de saúde da 

UCSP de Odivelas. 

 

De acordo com os dados disponíveis no portal do SNS relativos ao mês de Novembro de 

2022, nesta UCSP estão inscritos 31.336 utentes, dos quais, 20.714 não têm médico de 

família, o que corresponde a 66.10% dos utentes inscritos; 

 

Pelas madrugadas fora são as longas filas de utentes, que esperam, muitas vezes em 

vão, pela marcação de uma consulta! Utentes que no primeiro dia útil de cada mês, ou, no 

caso do “CATUS” também aos fins de semana, passam largas horas madrugada fora, 

alguns munidos de bancos e cobertores para poderem suportar a espera!    

 

Esta situação é absolutamente inadmissível e não podemos aceitar que se considere 

“normal”, da mesma forma que não alinhamos no discurso de que as pessoas vão de 

madrugada porque querem.    

 

São as urgências do Hospital que ou encerram ou obrigam os utentes a obscenos 

períodos de espera pelo atendimento e muitas vezes à deslocação para outros hospitais! 
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Têm sido anunciadas pela parte do Ministério da Saúde algumas medidas mitigadoras de 

entre as quais a medida de prolongamento dos horários de funcionamento. 

 

A pergunta que gostaríamos de colocar é a seguinte: que unidades sediadas na 

Freguesia há prolongamento dos horários de atendimento? 

 

Este retrato da situação da Freguesia é claramente preocupante e exige de todos nós a 

tomada de posição sobre os responsáveis governamentais a quem cabe a maior fatia de 

resolução dos problemas. 

 

Por todos estes motivos, propomos realizar uma Assembleia de Freguesia Extraordinária 

para debater o problema da saúde na Freguesia de Odivelas e avançar com medidas 

concretas para a sua resolução. 

 

Odivelas, 19 de dezembro de 2022 
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