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REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO 

28 de Outubro de 2011 

 

1: Fundamento da Reunião 

 

Ao longo do processo de negociação que se seguiu à intenção de 

encerramento do Serviço de Urgência do Hospital de Peniche, ainda na vigência 

do anterior governo, foi garantida a manutenção na rede de urgências básicas e 

a introdução de um conjunto de melhorias nas condições de atendimento 

hospitalar. Estas garantias, fruto da validade dos argumentos apresentados pela 

autarquia, da atitude cívica do protesto e da mobilização de todos os agentes 

locais, foram repetidas pelos responsáveis da administração do CHON, 

designadamente em reunião que tiveram com a Comissão de 

Acompanhamento em 19 de Abril de 2011. A verdade é que os 

desenvolvimentos mais recentes, apontam para a não concretização de nada do 

que tinha sido prometido, sem que até à data nos tenha chegado alguma 

justificação ou explicação oficial. A dedução mais lógica, é que nos têm andado 

a faltar à verdade, quer relativamente às urgências, quer às obras que já 

deveriam ter sido feitas no hospital, quer às urgências, quer à criação de novas 

consultas externos. 

O Estado tem que ser uma pessoa de bem. E também deve parecê-lo. As 

pessoas de Peniche e os autarcas que a representam, mereciam mais respeito, 

que é coisa para a qual a crise não serve de desculpa. Proponho por isso que, 

nos patamares de bom senso e civismo porque sempre pautámos a nossa 

atitude, assumamos o hospital e a saúde do nosso concelho, de um modo geral, 

como uma prioridade, quer ao nível do diálogo político, quer do esclarecimento 

das populações. 

 

2: Propostas 

 

Entendemos que faz todo o sentido dar força e sentido à Comissão de 

Acompanhamento e manter a população do Município devidamente informada. 

Nessa medida, proponho: 

 

a. Que as diligências já encetadas pelo Sr. Presidente da Câmara, 

designadamente a reunião solicitada ao Sr. Ministro da Saúde, sejam 

reforçadas pela Comissão. 

b. Que seja preparada uma Assembleia Municipal Extraordinária, para se 

discutir publicamente o problema da saúde em Peniche, incluindo a 

temática hospitalar, mas também os cuidados de saúde primários, e 

convidando para o efeito reconhecidos interlocutores especialistas neste 

domínio.  


