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MOÇÃO 

PELA DEFESA DO DIREITO À SAÚDE  

Nos últimos anos, por iniciativa dos sucessivos Governos, o direito constitucional à saúde e o 

Serviço Nacional de Saúde têm sido alvo de sucessivos ataques e procura de desmantelamento, 

com a falta de investimento público nas várias vertentes, a criação de Parcerias Público Privadas, 

a falta de vontade política para tomar medidas de fixação de médicos no SNS, a desvalorização 

das carreiras, entre outras. 

Sendo um problema de âmbito nacional, o maior impacto ocorre na Área Metropolitana de 

Lisboa e o Concelho de Vila Franca de Xira não foge a esta regra. 

Desde o encerramento dos Serviços de Atendimento Complementar de Vila Franca de Xira, 

mantendo apenas o da Póvoa de Santa Iria para dar resposta a todo o Concelho, à falta de 

médicos de família em todas as Unidades de Saúde Familiar, ao ataque à reversão da PPP do 

Hospital de Vila Franca de Xira, fazendo tábua rasa das imposições que o Estado coloca à gestão 

das Unidades Hospitalares Públicas, e a manutenção da entrega da gestão da infraestrutura 

hospitalar a privados durante 30 anos, que implica o pagamento de uma renda pelo Estado sobre 

uma infraestrutura que é sua, o que encontramos hoje é um concelho que corre o risco de 

chegar ao final do ano de 2022 com mais de 70.000 utentes sem acesso a cuidados de saúde 

primários. 

O papel fundamental e preventivo dos cuidados primários e de saúde deve merecer, da parte 

de todos, a maior atenção. 

À data de hoje, uma larga parte dos utentes da Freguesia e do Concelho de Vila Franca de Xira 

têm de se deslocar ao Serviço de Atendimento Complementar da Póvoa de Santa Iria, sem saber 

se conseguem uma das 20 vagas diárias de atendimento. 

No caso concreto da Freguesia de Vila Franca de Xira, a situação é de cerca de 5000 utentes sem 

médico de família. 

É essencial que, a partir dos órgãos autárquicos do Concelho de Vila Franca de Xira, se exija do 

Governo a resposta necessária a este problema. 

Assim, propõem os eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira, que a 

Assembleia delibere: 

• Saudar a Comissão de Utentes da Saúde da Freguesia, solidarizando-se com a luta por 
melhores cuidados de saúde e defesa do Serviço Nacional de Saúde; 
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• Exigir, junto da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, do ACES – Estuário do Tejo e 
do Governo, que se iniciem as medidas necessárias para a contratação de médicos de 
família para a Unidade de Saúde de Família de Vila Franca de Xira, bem como de outros 
profissionais de saúde, garantindo o acesso aos cuidados de saúde primários de todos 
os utentes ali inscritos; 

• Publicar esta Moção nos lugares de estilo da freguesia, no sítio da internet e no 
Facebook da freguesia; 

 

• Publicar esta Moção num dos órgãos de comunicação social regionais, respeitando o 
disposto nos números 1 e 2 do artigo 56.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais; 

• Enviar a Moção à Câmara Municipal e Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira, às 
bancadas Parlamentares na Assembleia da República, ao Ministro da Saúde e ao 
Primeiro-Ministro.  
 

Vila Franca de Xira, 6 de dezembro de 2022 

 

 

 

 

 

Vila Franca de Xira, 6 de Dezembro de 2022 

 

Moção apresentada pela CDU Aprovada por maioria: Favor 4 (CDU), 2 (NG) e 1 (Bruno 

Martins), Contra 6 (PS); 
 


