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MOÇÃO  
 

Pela Saúde 
 

A pandemia da Covid 19 colocou à prova os laços de solidariedade, a abertura à cooperação e a 

capacidade de entreajuda - pilares fundamentais da nossa sociedade. 

Neste contexto o Serviço Nacional de Saúde desempenhou um papel principal na garantia da equidade, 

da segurança e da coesão social. Apesar do desinvestimento crónico e do definhamento   eternamente 

anunciado e até desejado por quem deseja fazer do direito à saúde um negócio, o SNS e os seus 

profissionais conseguiram alcançar resultados invejáveis a nível da prestação de cuidados a doentes 

críticos e da cobertura vacinal da população. 

No Distrito de Beja, e em especial no nosso concelho, um território vasto e com uma população 

envelhecida e particularmente vulnerável, o serviço público foi e continua a ser insubstituível na 

prestação de cuidados de saúde de qualidade e proximidade. 

A disponibilidade do serviço de saúde tem falhado ás populações desde do início do ano de 2022, o 

serviço de urgências do Hospital de São Paulo entregue a gestão privada, tem o seu enquadramento 

na prestação de serviços públicos não funciona. Primeiro no período noturno e agora já durante o 

período diurno por diversas ocasiões. 

A Assembleia Municipal de Serpa tem aprovado sucessivamente moções no sentido da reversão a 

esfera publica do Hospital de S. Paulo considerando que essa solução um garante de melhor apoio as 

populações. 

É fundamental o reforço do SNS por forma a recuperar toda a atividade assistencial diminuída ou 

suspensa durante os últimos 2 anos: é urgente retomar as intervenções de promoção da saúde, a 

prevenção e o rastreio da doença, as cirurgias programadas e as consultas regulares. Os próximos 

meses e anos encerram por isso desafios acrescidos a que só um SNS robusto e rejuvenescido 

conseguirá dar resposta. Um reforço a nível dos seus profissionais, das infraestruturas e dos 

equipamentos é a única resposta possível. 

Todo o sentido contrário da situação que vivemos neste momento no Concelho de Serpa.  

A Assembleia Municipal de Serpa pede que seja comunicado ao Governo, entidades Tutelares e com 

responsabilidade, bem como aos grupos parlamentares da Assembleia da República a difícil situação 

que está a desproteger a nossa população. Exigindo mais uma vez a integração plena do Hospital de S. 

Paulo no SNS. 

 

Serpa, 25 de fevereiro de 2022 
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Moção apresentada pelos eleitos da CDU, na sessão da Assembleia Municipal de Serpa, 

realizada no dia 25 de fevereiro de 2022 aprovada, por maioria, com 1 (uma) 

abstenção da coligação PSD-CDS.  


