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AACCTTAA    NN..ºº    11//22000077  

 
A C T A  D A  S E S S Ã O  E X T R A O R D I N Á R I A  D A  A S S E M B L E I A   M U N I C I P A L   

D E  P E N I C H E ,  R E A L I Z A D A  N O  D I A  7  D E   F E V E R E I R O   D E   2 0 0 7 :  
 

Aos sete dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e sete, no Auditório do 
Edifício Cultural do Município de Peniche, pelas vinte e uma horas e trinta e cinco 
minutos, estando presentes os Senhores Rogério Manuel Dias Cação, João Manuel Jesus 
Gomes e Orlando Ferreira Cipriano Santos, respectivamente Presidente, Primeiro e 
Segundo Secretários da Mesa, e os Senhores Henrique Bertino Batista Antunes, 
Sebastião Codinha Batalha, Maria Manuela Trindade Farto Azevedo Filipe, António 
Manuel Prioste Salvador, António Filipe Monteiro Vitória, Silvino Doirado Conceição 
João, João Paulo Oliveira Teófilo, José António Leitão da Silva, Raul Fernando 
Conceição Santos, Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa, Júlio Alberto 
Silva Coelho, José António Bombas Amador, Paulo Jorge Ferreira Santos, Rui António 
Rodrigues Carvalho, Sérgio Miguel Franco Martins Leandro, Jacinto Sousa Pinto, Tiago 
Jorge Carvalho Gonçalves e Marco António Borges Bem, reuniu a Assembleia 
Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 
1.º - Período da ordem do dia:  

 
 Ponto único – Análise e tomada de posição sobre a proposta de encerramento 
do Serviço de Urgência do Hospital de São Pedro Gonçalves Telmo de Peniche. 

 
Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos 

trabalhos os Senhores Jorge Santos Carvalho, Nuno Eduardo Faustino Rainha e Vítor 
Miguel Silva Delgado Marques. 

 
Assistiram à reunião o Vice-Presidente da Câmara, Senhor Jorge Alberto 

Bombas Amador, e os Vereadores, Senhores Jorge Serafim Silva Abrantes, Jorge Manuel 
Rosendo Gonçalves, Joaquim Raul Gregório Farto, Francisco Manuel Pinto da França 
Salvador e Paulo Jorge Leal Rodrigues. 
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SUSPENSÃO DE MANDATO E RECONHECIMENTO DE PODERES:  
 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia do pedido de 

suspensão de mandato, a seguir indicado: 
- Do Senhor António José Azevedo Filipe, por um período de seis meses, para 

ponderação do exercício partidário no actual quadro. 
 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu a suspensão do mandato solicitada 

e encontrando-se presente o elemento que se segue na respectiva lista da CDU, Senhora 
Maria de Fátima Cruz dos Santos Ferreira Campos, reconheceu os seus poderes, pelo 
que passou, de imediato, a participar na reunião. 

 
SUBSTITUIÇÃO DE MANDATO POR AUSÊNCIA INFERIOR A 30 DIAS:  

 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia dos pedidos de 

substituição de mandato, a seguir indicados: 
- Do Senhor Álvaro André Paiva Amador, por estar ausente do concelho, 

devido a motivos profissionais. 
- Do Senhor Américo de Araújo Gonçalves, para o dia de hoje, por motivos 

profissionais. 
 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu a substituição dos mandatos 

solicitados e encontrando-se presentes os elementos que se seguem nas respectivas 
listas da CDU, Senhora Arminda Glória Félix Martins Braz, e do PS, Senhor Ângelo 
Miguel Ferreira Marques, reconheceu os seus poderes, pelo que passaram, de imediato, 
a participar na reunião. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  

 
PONTO ÚNICO: ANÁLISE E TOMADA DE POSIÇÃO SOBRE A PROPOSTA DE ENCERRAMENTO DO 

SERVIÇO DE URGÊNCIA DO HOSPITAL DE SÃO PEDRO GONÇALVES TELMO DE PENICHE: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto único da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 
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Presidente da Mesa: 
- Saudou a presença dos munícipes e agradeceu a presença do Presidente da 

ARSCentro, Dr. Fernando Regateiro; 
- Apresentou e fez a leitura da moção, cujo texto a seguir se transcreve: 
 
“MOÇÃO: 
Considerando que, 
- O relatório final da comissão técnica de apoio à requalificação das urgências, 

datado de Janeiro de 2007, propõe o encerramento do serviço de urgência do Hospital 
de Peniche, contrariamente ao que a mesma comissão propunha no relatório 
submetido a apreciação pública em Outubro de 2006; 

- No espaço que decorreu entre a apresentação dos dois documentos não se 
verificou nenhuma alteração relativa aos pressupostos que a própria comissão 
considerava pertinentes para propor a manutenção de um serviço de urgência básica 
na nossa cidade; 

- Por força da posição assumida no relatório de Outubro, a participação no 
debate público por parte das entidades e população locais se limitou à expressão de 
congratulações; 

- Pela especificidade do nosso território, quer do ponto de vista geográfico, quer 
demográfico, e pelo impacto económico, particularmente no sector do turismo, que a 
ausência de um serviço de urgência local implicará, sabendo-se o aumento da procura 
turística que se tem verificado que, particularmente no Verão, chega a triplicar a população 
residente, a decisão é altamente lesiva dos interesses da população penichense; 

- Peniche tem uma vocação marítima muito acentuada, possuindo uma das 
mais importantes comunidades piscatórias a nível nacional e que se traduz no facto de 
ser o Porto de Pesca com o maior valor de pescado transaccionado; 

- No Porto de Peniche se desenvolve um elevado número de actividades 
marítimo-turísticas como o mergulho subaquático e a pesca lúdica, cujas embarcações 
operam durante todo o não com um risco de acidente inerente e elevado; 

- Apesar da decisão técnica enunciada no relatório final, será uma decisão 
política a que determinará o mapeamento final dos serviços de urgência a manter ou a 
reformular, tendo sido já publicamente assumido pelo titular da pasta da saúde existir 
alguma flexibilidade nesta matéria; 

- São totalmente legítimas as expectativas e aspirações da população de 
Peniche, relativamente à manutenção de um serviço de urgência que responda às suas 
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necessidades básicas ao nível da emergência hospitalar. 
 
A Assembleia Municipal de Peniche, reunida em sessão extraordinária, no dia 7 

de Fevereiro de 2007, delibera: 
- Subscrever de forma inequívoca o conteúdo das posições que têm sido 

veiculadas publicamente pela Câmara Municipal de Peniche, sobre a matéria em apreço; 
- Propor a criação de uma Comissão Permanente para o acompanhamento da 

situação, constituída pela Mesa da Assembleia Municipal e por representantes das três 
forças políticas representadas no Executivo; 

- Solicitar reuniões com carácter de urgência ao Senhor Ministro da Saúde e à 
Comissão Parlamentar de Saúde da Assembleia da República; 

- Marcar um encontro com a população de Peniche para a primeira semana de 
Março, a promover pela Câmara Municipal e Assembleia Municipal, para dar conta da 
evolução dos acontecimentos, designadamente a decorrente dos contactos políticos 
efectuados, e delinear outras medidas a tomar que eventualmente se venham a justificar. 

Peniche, 7 de Fevereiro de 2007. 
Rogério Cação.” 
 
Submetida à apreciação, foi a moção admitida para discussão, por unanimidade. 
 
João Paulo Teófilo: 
- Declarou que o PS se revê no texto do documento e que defende 

inequivocamente a manutenção dos serviços de urgência; 
- Referiu que Peniche tem que ser olhado de forma diferente dada a sua 

especificidade, nomeadamente através da criação de melhores acessibilidades para os 
doentes que necessitam de cuidados básicos; 

- Salientou que para além da manutenção do serviço de urgências se devem 
lançar novos desafios ao nível da criação de novas valências, melhoria das instalações 
do Centro de Saúde e aumento do n.º de médicos de família. 

 
João Gomes: 
Fez a leitura da declaração, cujo texto a seguir se descreve: 
 
“DECLARAÇÃO: 
Serviço de Urgência do Hospital de São Pedro Gonçalves Telmo 
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O Grupo do Partido Socialista, tal como a Câmara Municipal de Peniche, 
defende a manutenção de um serviço de urgência no Hospital de Peniche. As razões 
para esta posição, fundamenta-se nos diversos factores que a Câmara Municipal 
enunciou na sua reunião extraordinária, com a presença da Mesa da Assembleia 
Municipal, de 1 do corrente. 

Mais entende o Grupo do Partido Socialista que, para além da exigência da 
manutenção de um serviço de urgência, devemos reivindicar: 

- Melhor acessibilidade da população aos cuidados básicos de saúde; 
- Atribuição de uma missão específica ao Hospital São Pedro Gonçalves 

Telmo, de forma a garantir a sua sustentabilidade; 
- Médico de família para todos os munícipes; 
- Melhoria das instalações do Centro de Saúde de Peniche (nomeadamente no 

acesso para pessoas com dificuldades de locomoção). 
Peniche, 7 de Fevereiro de 2007. 
O Grupo do Partido Socialista.” 
 
António Salvador: 
Fez a leitura da tomada de posição assumida pela Junta de Freguesia de 

Atouguia da Baleia, que a seguir se transcreve: 
 
“TOMADA DE POSIÇÃO: 
Tendo em conta as notícias que circulam na Comunicação Social, o Governo 

da Nação prepara-se para encerrar a Unidade de Urgências do Hospital São Pedro 
Telmo, na cidade de Peniche, agravando ainda mais a já deficiente prestação de 
cuidados de saúde neste concelho. 

Porque o encerramento daqueles serviços irá prejudicar toda a população do 
concelho de Peniche, em geral, e da freguesia de Atouguia da Baleia, em particular, 
esta autarquia, interpretando o sentir da sua população, vem manifestar a sua 
discordância com o projectado encerramento, e solidarizar-se com as tomadas de 
posição que essa Assembleia vier a tomar, assim como do Município de Peniche. 

Atouguia da Baleia, 6 de Fevereiro de 2007.” 
 
Manuela Farto: 
Fez a leitura da declaração que a seguir se reproduz: 
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“DECLARAÇÃO: 
Atendendo a que a distância e a fácil acessibilidade a Caldas da Rainha é um 

dos argumentos que levam ao encerramento desta urgência, logo, como todos os 
cidadãos devem ter acesso igual aos cuidados de saúde, 

Eu, na qualidade de presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, quero 
deixar claro que tenho cidadãos na minha junta de freguesia a residir a uma distância 
superior à aconselhada. 

Em relação aos residentes na Ilha da Berlenga a aos muitos veraneantes que 
permanecem na ilha, para não falar dos milhares de veraneantes que nos procuram e 
dos pescadores que passam muitas horas no mar. 

Assim, para que a Junta de Freguesia de São Pedro tenha tratamento igual no 
acesso aos cuidados de saúde, recomendo: 

- A manutenção e melhoramento do actual serviço prestado nas urgências do 
Hospital São Pedro Telmo, em Peniche, para melhor serviço a toda a população desta 
cidade. 

Manuela Farto.” 
 
Sérgio Leandro: 
Fez a leitura da tomada de posição do grupo da CDU, que a seguir se 

transcreve: 
 

“O Processo de Requalificação das Urgências, para o qual o Ministério da Saúde 

nomeou uma Comissão Técnica de Apoio e a qual elaborou a Proposta de Rede de 

Urgências agora divulgada, tem como grandes objectivos os seguintes: 

- A Melhoria da qualidade da assistência urgente e emergente; 

- A acessibilidade a estes cuidados; 

- A Equidade no acesso e da promoção da racionalização de recursos; 

A Comissão Técnica, ao não propor para o Hospital São Pedro Gonçalves Telmo 

– Peniche, a instalação de um ponto de rede a consignar como Urgência, e o Governo, 

caso venha a tomar a opção política em aceitar o relatório técnico, não promoverá, no 

caso especifico de Peniche, quer a melhoria da qualidade da assistência urgente, quer 

a acessibilidade a este tipo de cuidados. 

Importa pois, neste momento, fazer uma reflexão sobre os factos que 

decorreram durante as últimas semanas: 
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1º - O modo como o Hospital de Peniche foi incluído na lista a não considerar 

como Serviço de Urgência Básica, é de todo surpreendente. Nada apontava para que, 

após a saída do 1º Relatório da “Comissão Técnica” divulgado em Outubro 2006, no 

qual o Hospital de Peniche estava considerado como “novo ponto de rede a consignar 

como urgência”, a mesma Comissão viesse agora em Janeiro de 2007 a dar o dito por 

não dito, excluindo pura e simplesmente o Hospital de Peniche da Rede de Urgências. 

As regras do jogo foram claramente alteradas na sua parte final, sem que os 

intervenientes pudessem ter o devido direito de se pronunciar e apresentar os seus 

argumentos. 

2º - Durante o Processo de Consulta pública, respeitante ao 1º Relatório da 

Comissão Técnica, Peniche fazia parte da lista de hospitais que justificava a existência 

de um serviço básico de urgências. Como tal, não existia necessidade de apresentar 

argumentos a favor da sua existência, pois a Comissão Técnica tinha-os identificado no 

seu relatório.  

A Saber: o facto de Peniche ser um Pólo Turístico especialmente relevante e a 

distância/tempo de trajecto a outros serviços de urgência. Passado alguns meses, a 

mesma comissão apontava no caminho oposto. Justificação para tal, julgamos que, só 

poderá ser devido ao facto deste último relatório ter sido concluído no Inverno, altura 

em que o Turismo não é tão relevante como no Verão, pois no que toca às 

acessibilidades mantiveram-se as mesmas relações distância/tempo a outros serviços 

de urgência. 

3º - A forma como todos nós tomamos conhecimento foi no mínimo estranha, 

pouco institucional e de todo inaceitável. Duvidamos da forma como esta Comissão fez 

o anúncio. É difícil acreditar que uma Equipa Técnica use os meios de comunicação 

social sem conhecimento prévio do Senhor Ministro e duvidamos do porquê deste 

anúncio de um relatório meramente técnico, o qual será inevitavelmente considerado 

superiormente pelo poder político. 

4º - Peniche, pela sua especificidade, possui argumentos muito fortes e que 

sustentam a manutenção de um Serviço Urgência Básica, senão vejamos: 

- Importante comunidade Piscatória. O lugar cimeiro ao nível do valor e da 

quantidade de peixe descarregado atesta por si só a importância ao nível nacional do 

Porto de Peniche. Ao enorme movimento de embarcações e o número de pessoas 
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envolvidas na pesca, estão inevitavelmente associados reais riscos de acidentes no 

mar, dado tratar-se de uma actividade profissional com elevados índices de 

sinistralidade; 

- Em Peniche desenvolvem-se actualmente um elevado número de Actividades 

Marítimo-Turisticas, Berlenga, mergulho subaquático, pesca lúdica e passeios 

turísticos. Aqui, tal como foi referido anteriormente para a Pesca, os riscos de acidentes 

são reais e quase quotidianos; 

- Para quem não conheça bem esta especificidade desta realidade marítima, é 

importante salientar que estamos a falar de vários milhares de pessoas que 

diariamente tem no mar a sua actividade e cujo tempo médio de chegada ao Porto de 

Peniche, em caso de sinistro, é seguramente próximo dos 60 minutos; 

- O afluxo crescente de turistas a Peniche, em especial no Verão, e em que a 

população mais do que triplica. Neste particular, é de salientar a incontestável liderança 

que Peniche tem no contexto do Oeste em termos de dormidas em estabelecimentos 

hoteleiros, que em 2006, ultrapassaram largamente as 200 mil/ano; 

- É notório também o crescente número de 2ª Habitações no concelho de 

Peniche. Cada vez mais, aos fins-de-semana verifica-se um aumento da população; 

- Ainda ao nível do Turismo, e numa altura em que é de todo importante 

aumentar e diversificar as actividades económicas no concelho de Peniche, a 

diminuição dos meios técnicos e humanos do Hospital reduzirá substancialmente a 

capacidade de crescimento desta actividade económica. 

Estes argumentos são de todo irrefutáveis, crescem em importância ano após 

ano, não sendo voláteis ao ponto de perder o seu espaço numa escala temporal de 3 

meses, a mesma escala temporal existente entre os 2 relatórios técnicos 

inexplicavelmente contraditórios. 

Importa ainda neste contexto realçar o modo como todo este processo tem vindo 

a ser conduzido pela Câmara Municipal de Peniche, sendo o mais correcto e 

apropriado neste momento. Tem mantido a população informada acerca das diligências 

efectuadas, acerca do ponto da situação e defendido com argumentos irrefutáveis a 

posição intransigente da manutenção do serviço de urgências no Hospital de Peniche.  

O momento é pois de manter a serenidade e a união, dado que se trata de um 

relatório técnico que aponta para um determinado caminho, estando a decisão 
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dependente do poder político. Importa no entanto que Sr. Ministro oiça rapidamente o 

que a população de Peniche tem para dizer acerca do Serviço de Urgência, que tenha 

consciência da real importância que tal serviço possui, dada as singularidades do 

nosso território, e que não se baseie meramente num relatório técnico, formulado por 

alguém que de certo não sabe onde fica Peniche. 

Das respostas que nos sejam dadas dependerá o protesto ou não da população 

de Peniche, e a forma como tal deverá ser feito. Importa neste momento manter a 

confiança nas pessoas que nos representam, Câmara Municipal e Assembleia 

Municipal, os quais estou certo que farão tudo o que esteja ao seu alcance para que o 

Serviço Urgência Básico do Hospital de Peniche seja mantido.  

O Diálogo, a Informação e a Participação Pública de todos os Munícipes serão 

as nossas armas a utilizar neste momento. 

A união fará a força, e a População de Peniche saberá demonstrar a real 

necessidade do serviço de urgência, dada a sua singularidade e especificidade do seu 

território!” 

 
José Leitão: 
- Disse que o grupo do PSD concorda em absoluto com o teor da moção, 

devendo exigir-se que o Hospital funcione na sua plenitude com um bom serviço de 
urgências; 

- Referiu que as urgências devem ser medidas em função do risco, sendo que no 
relatório técnico o risco industrial não foi calculado; 

- Salientou que as urgências não são para fazer face a actividades programáticas, 
mas para resolução de imponderáveis problemas de força maior. 

 
Presidente da ARSCentro: 
- Saudou os presentes e disse que a sua actividade se pauta por princípios e 

valores com vista a servir as populações; 
- Deu conta da situação actual do Hospital, no âmbito do recurso ao serviço de 

urgências e referiu que não é intenção da ARSCentro retirar o apoio, havendo 
realidades mais gritantes ao nível do país; 

- Referiu que os processos de mudança são sempre traumáticos, sendo que se 
pretende que haja mais equidade e justiça distributiva, criando condições para quem 
precisa de socorro de urgência; 
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- Salientou que está em curso a implementação da rede de transportes e que 
existe a intenção de acautelar a sazonalidade; 

- Vincou que se pretende melhorar a oferta dos Centros de Saúde. 
 
Presidente da Câmara: 
- Referiu que a Câmara ficou perplexa e surpreendida com a mudança da 

situação e que tem confiança face ao conjunto de argumentos subscritos por todos que 
não há outra saída que não seja a manutenção do serviço de urgências básico, posição 
que irá continuar a defender, sendo também imperioso a resolução das acessibilidades e 
a melhoria das instalações do Centro de Saúde; 

- Disse comungar da proposta apresentada pelo Presidente da Assembleia 
Municipal e estar disponível para integrar a comissão que é sugerida; 

- Questionou sobre se a situação é para se manter, então por que se propõe a 
retirada do serviço; 

- Declarou não concordar com a posição da ARSCentro e que a Câmara irá 
desenvolver todos os esforços para que a versão de Outubro/2006 se mantenha inalterada; 

- Agradeceu os contributos dados sobre a matéria pelo Dr. Foz Romão. 
 
José António Amador: 
Disse estar completamente em desacordo com a proposta da ARSCentro, uma 

vez que o Hospital de Caldas da Rainha não dá resposta a tantas solicitações, devendo, 
por isso, a ARSCentro reconsiderar a tomada de posição e alinhar pela versão anterior 
de manutenção do serviço de urgências. 

 
José Leitão: 
Rebateu a opinião do presidente da ARSCentro, que disse que o apelo 

emocional não colhe, contrapondo que a população de Peniche tem dignidade e não 
aceita que um mero exercício matemático altere a posição anterior. 

 
Henrique Bertino: 
- Disse que se pretende saber quais os pressupostos que motivaram a alteração 

e que é desejável que se mantenha e se introduza melhorias no serviço, uma vez que o 
existente é o melhor para Peniche; 

- Declarou que Peniche já deu provas de serenidade e exige uma resposta 
convincente e que vá ao encontro dos seus anseios. 
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Paulo Santos: 
- Disse estar frontalmente contra o encerramento do serviço de urgências; 
- Referiu que o melhor é não facilitar-se, pois Peniche sente-se injustiçado, uma 

vez que nem sequer teve direito à opinião aquando da discussão pública do relatório 
técnico de Outubro. 

 
Júlio Coelho: 
- Disse ter ficado surpreendido com a intervenção do Sr. Fernando Regateiro 

que mais não foi do que a assumpção de posição política sobre a matéria; 
- Lembrou que enquanto Presidente da ARSCentro era entendimento seu que o 

hospital dispunha dos melhores serviços de urgência do País e agora e surpreenden-
temente afirmou que o mesmo ia encerrar; 

- Chamou a atenção para o facto do serviço de urgência não vir servir de moeda 
de troca à pretensão de se melhorar as valências. 

 
Presidente da ARSCentro: 
- Anotou todos os contributos e disse não ter perfilhado nenhuma solução, 

sendo que existem dois cenários possíveis, a primeira relativa a proposta que havia 
antes de Outubro e submetida à discussão pública e a segunda referente ao relatório 
apresentado pela comissão de análise; 

- Disse que o serviço de urgência e emergência tem que ser tratado em melhores 
condições, sendo necessário alterar a situação, privilegiando os locais isolados e sem 
recursos. 

 
Presidente da Mesa: 
Disse não concordar com os argumentos aduzidos, tanto mais que fica por 

responder quais as razões da mudança de opinião. 
 
Submetida à votação, foi a moção apresentada aprovada, por unanimidade. 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 
No período de audição do público, usaram da palavra os Senhores Armando 

Fandinga (que disse não perceber os argumentos defendidos pela ARSCentro, uma vez 
que foi protagonista dum episódio que só foi possível resolver por existir o serviço de 
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urgência no hospital), Francisco Salvador (que contestou a posição assumida pela 
comissão técnica e defendeu a manutenção do serviço de urgência, o qual não deverá 
ser impecilho para a criação de novas valências), Jorge Guerreiro (que manifestou a sua 
preocupação, uma vez que as alterações põem em causa os interesses da população e 
poderão dar início a outras situações de rotura), Franco Antunes (que referiu estar 
Peniche a ser alvo de uma política de encenação conduzida pelo Governo e que não 
foram justificadas as razões da mudança de atitude, de cujos pressupostos anteriores 
fez referência), Dr. Luís Fonseca (que referiu poder-se fazer muito melhor ao nível da 
urgência de qualidade e chamou a atenção para que se não tenham convicções tão 
apressadamente), Dr. Foz Romão (que informou ter havido uma evolução e melhoria 
nos serviços de urgência, sendo favorável à criação de uma unidade básica de 
urgência), Manuel Gonçalves (que manifestou o seu espanto por se ter chegado a esta 
situação). 

 
APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA:  

 
Para efeitos de execução imediata, submetida a votação a minuta da acta, 

constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 
 

ENCERRAMENTO:  
 
Sendo vinte e quatro horas e vinte minutos, o Senhor Presidente da Mesa 

declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta que               
eu,                                    1.º Secretário da Mesa, subscrevi e vai ser assinada pela Mesa. 


