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O Grupo Municipal do PPD/PSD, na Assembleia Municipal de Mafra, submete à votação da 

Digníssima Assembleia a seguinte moção: 

 

MAIS E MELHOR PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE 

 

Considerando que: 

 

1. Apesar do Concelho de Mafra estar dotado de uma moderna rede de unidades de saúde, com 

condições físicas de qualidade, verificam-se deficiências no serviço prestado; 

 

2. Volvido mais de um ano após a conclusão da construção da nova Unidade de Saúde Mafra 

Norte, o equipamento de raio X ainda não se encontra em funcionamento, atrasando o 

diagnóstico médico e obrigando a enviar, para Torres Vedras ou para Loures/ Lisboa, muitos 

doentes que podiam ser atendidos em Mafra. Esta inoperacionalidade tem motivado o 

descontentamento das populações; 

 

3. Acresce a este problema a falta de recursos humanos (médicos de família, enfermeiros e 

pessoal auxiliar), que é transversal às várias Extensões do Centro de Saúde de Mafra. A título 

de exemplo, e depois de encerradas durante o período de confinamento, as instalações da 

Encarnação apenas estão abertas ao público um dia por semana, na Azueira apenas dois e em 

Santo Isidoro permanecem encerradas; 

 

4. Perante a iminência de uma segunda vaga da COVID-19, conjugada com a proximidade da 

época gripal, urge garantir os recursos humanos e materiais necessários à garantia do direito à 

saúde; 

 

Face ao exposto, a Assembleia Municipal de Mafra, reunida em sessão ordinária de 24 de setembro 

de 2020, delibera solicitar ao Governo que desenvolva diligências com vista à rápida entrada em 

funcionamento do equipamento de raio X da Unidade de Saúde de Mafra Norte, bem como ao 

reforço dos profissionais necessários à adequada prestação de cuidados de saúde aos munícipes 

do Concelho de Mafra.  
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A presente moção é enviada a Suas Excelências o Primeiro-Ministro e a Ministra da Saúde, ao 

Senhor Presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS-LVT) e ao 

Diretor do Agrupamento de Centros de Saúde Oeste Sul (ACES Oeste Sul), com conhecimento a 

todas as forças políticas representadas na Assembleia da República. 

 

Assembleia Municipal de Mafra, 24 de setembro de 2020 

 

O Grupo Municipal do PPD/PSD 

 


