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ATA DA 3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA,  

08/JUNHO/2012 

 

 

------ Aos oito do mês de junho de dois mil e doze, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, realizou-se a 3ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Águeda, 

com a seguinte Ordem de Trabalhos: -----------------------------------------------------------------

------ 1 – PERÍODO DA ORDEM DO DIA  ------------------------------------------------------------ 

------ 1 – Hospital Distrital de Águeda ; ------------------------------------------------------------- 

------ A Sessão foi Presidida pelo Senhor ANTÓNIO CELESTINO PEREIRA 

ALMEIDA , Presidente da Mesa de Assembleia Municipal e Secretariada pelas 

Senhoras Marlene Domingos Gaio e Carla Eliana da Costa Tavar es. --------------------  

------ Tendo sido constituída a Mesa e verificada a existência de quórum, o Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, declarou aberta a Sessão 

Extraordinária pelas dezoito horas e trinta minutos, tendo cumprimentados os 

Deputados da Assembleia Municipal, o Executivo, a Comunicação Social e o Público 

presente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ À Sessão Ordinária compareceram os seguintes Deputa dos da Assembleia 

Municipal:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ António Celestino de Almeida – PS; ------------------------------------------------------------

------ Nair Barreto de Carvalho Alves da Silva – PSD; ---------------------------------------------

------ José Carlos Raposo Marques Vidal – PS; -----------------------------------------------------

------ Alberto José Fernandes Marques – PSD; -----------------------------------------------------

------ Carlos Alberto Baptista Guerra – PS; -----------------------------------------------------------

------ Paulo Manuel Matos Soares – PSD; ------------------------------------------------------------ 

------ Luís Miguel Simões Henriques, em substituição de Hilário Manuel Ferreira dos 

Santos – PSD; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Daniela Carina Alves Mendes – PS; ------------------------------------------------------------ 

------ Joana Cristina Correia dos Santos – PSD; ----------------------------------------------------

------ António Manuel Fernandes Martins – CDS-PP; ---------------------------------------------- 

------ Tiago André da Costa Soares – PS; ------------------------------------------------------------ 

------ Elisa Maria Pires de Almeida – PS; ------------------------------------------------------------- 

------ Manuel Augusto de Almeida Farias –PS; ------------------------------------------------------ 
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------ Sandra Raquel Domingues de Oliveira, em substituição de António Manuel de 

Almeida Tondela – PSD; ---------------------------------------------------------------------------------- 

------ Carla Eliana da Costa Tavares – PS; -----------------------------------------------------------

------ José Manuel Gomes de Oliveira; ----------------------------------------------------------------

------ Eunice Pereira dos Santos Rodrigues Neto – CDS-PP; -----------------------------------

------ António Jorge Pereira de Oliveira – PS; -------------------------------------------------------

------ José Manuel Gomes de Oliveira – PSD; ------------------------------------------------------- 

------ Dália Maria Silva Santos Costa – PS; ---------------------------------------------------------- 

------ Casimiro Agnelo Oliveira Pinto – PS. -----------------------------------------------------------   

------ Compareceram igualmente à Sessão Ordinária os segui ntes Presidentes 

das Juntas de Freguesia (PJF): ----------------------------------------------------------------------

------ António Farias dos Santos – PSD – PJF de Agadão; --------------------------------------

------ Rui Pedro Pinho Carvalho – Ind. – PJF de Aguada de Baixo; ---------------------------

------ Flávio de Jesus e Santos, substituto de Heitor Pereira Abrantes Garruço – PSD – 

JF de Aguada de Cima; ----------------------------------------------------------------------------------- 

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS – PJF de Águeda; ------------------ 

------ Wilson José de Oliveira Dias Gaio – PSD – PJF de Barrô; ------------------------------- 

------ Vasco Miguel Rodrigues Oliveira – PSD – PJF de Belazaima-do-Chão; --------------

------ Jorge da Silva Mendes – PS – PJF da Borralha; --------------------------------------------

------ Victor Manuel Abrantes da Silva – PSD – PJF de Castanheira do Vouga; -----------

------ Manuel de Almeida Campos – Ind. – PJF de Espinhel; ------------------------------------

------ Carlos Guilherme Silva Nolasco – PSD – PJF de Fermentelos; -------------------------

------ Alcides de Jesus – PSD – PJF de Lamas do Vouga; --------------------------------------- 

------ Pedro Daniel Henriques Rodrigues – Plenário – PJF de Macieira de Alcoba; -------

------ Armando Paulo Almeida Galhano – PSD – PJF de Macinhata do Vouga; ------------ 

------ Fernando Tavares Pires – PSD – PJF de Óis da Ribeira; --------------------------------- 

------ Pedro António Machado Vidal – CDS-PP – PJF de Préstimo; --------------------------- 

------ Vitor Sérgio Batista Figueiredo, em substituição de Pedro Alexandre de Almeida 

Gomes – PSD – JF de Recardães; --------------------------------------------------------------------- 

------ Manuel de Oliveira Duarte – CDS-PP – PJF de Segadães;------------------------------- 

------ Mário Ramos Martins – PS – PJF de Travassô; ---------------------------------------------

------ Carlos Alberto Ferreira da Silva – CDS-PP – PJF de Trofa; ------------------------------

------ Da Câmara Municipal de Águeda estiveram presentes o s seguintes 

Membros: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Gil Nadais Resende da Fonseca – PS – Presidente; ---------------------------------------
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------ Jorge Henrique Fernandes de Almeida – PS – Vereador e Vice-presidente; --------

------ Elsa Margarida de Melo Corga – PS – Vereadora; ------------------------------------------ 

------ Carla Jacinta Garruço de Almeida – PSD – Vereadora; -----------------------------------

------ João Carlos Gomes Clemente – PS – Vereador; -------------------------------------------- 

------ Brito Salvador – PSD – Vereador; --------------------------------------------------------------- 

------ Não comparecem à Sessão os seguintes Deputados da A ssembleia 

Municipal, os quais apresentaram justificação de fa lta: ------------------------------------- 

------ Carlos Alberto Carneiro Pereira – PSD – PJF de Valongo do Vouga. ----------------- 

------ Após ter dado conhecimento da correspondência recebida, o Senhor Presidente 

da Mesa deu início ao Período da Ordem do Dia. ------------------------------------------------- 

---------------------------------- PERÍODO  DA ORDEM DO DIA ------------------------------------- 

------ De seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia passou ao Período da 

Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 1 – Hospital Distrital de Águeda ; ------------------------------------------------------------- 

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia passou a palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda , Doutor Gil Nadais Resende 

da Fonseca , no sentido de expor as razões pelas quais requereu a realização de 

presente sessão Extraordinária: ------------------------------------------------------------------------

------ “Como Presidente da Câmara sempre defendi e defendo que é melhor cooperar 

do que estar de costas voltadas. Tem sido esta a nossa forma de estar e é este o 

nosso procedimento. Por vezes, suportámos até, digamos, desconsiderações, para 

não sermos mais veementes, tendo como objetivo facilitar o relacionamento e procurar 

as melhores soluções e os equilíbrios possíveis para resolver os problemas. -------------

------ No entanto, quando consideramos que os limites da compreensão e da 

racionalidade estão ultrapassados tomamos as posições que consideramos 

adequadas para defender o nosso ponto de vista e temos esta atitude, até vermos 

reconhecida a razão que nos assiste ou que sejamos convencidos que a nossa 

posição estava errada. ------------------------------------------------------------------------------------

------ O relacionamento com as estruturas de gestão do Hospital começou no início do 

mandato anterior e em conjunto foram resolvidas algumas situações. A organização da 

circulação automóvel dentro do espaço do hospital; execução do projeto das 

urgências; apoios aos cuidados médicos prestados no domicílio, em que a Autarquia 

disponibilizava viatura, condutor e combustível para que os cidadãos que tinham sido 

operados em ortopedia e oftalmologia não tivessem de se deslocar ao hospital e 

pudessem receber em casa o acompanhamento de enfermagem que necessitavam. --- 
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------ Foi também com o anterior Conselho de Administração que reunimos, a seu 

pedido e fomos informados da intenção do encerramento do Serviço de Pediatria. 

Face aos números apresentados e às informações prestadas concordámos com a 

situação. Foi também com o Conselho de Administração anterior que acompanhámos 

a criação do Centro Hospital do Baixo Vouga onde era preconizado um reforço da 

capacidade instalada no Hospital de Águeda, ao nível da ortopedia, com intervenções 

de maior complexidade e uma maior resposta do Hospital de Águeda, nomeadamente 

ao nível das consultas de especialidade. -------------------------------------------------------------

------ Com a nomeação do novo Conselho de Administração, agora para o Centro 

Hospitalar do Baixo Vouga, nada alterámos na nossa forma de estar e mesmo antes 

da sua tomada de posse, que ocorreu apenas há três dias, solicitámos uma reunião 

para conhecermos as pessoas que integravam o Conselho de Administração e 

podermos, tal como no passado, apresentar, a nossa disponibilidade para 

cooperarmos. A reunião ocorreu nas instalações do Hospital de Águeda e estiverem 

presentes em representação da Câmara Municipal, para além do Presidente, o Vice- 

Presidente Jorge Almeida e a representar a Administração do Centro Hospitalar o 

Presidente José Afonso e o Enfermeiro Diretor Carlos Jorge. ----------------------------------

------ Estamos habituados a ter reuniões operacionais e embora estranhássemos que 

não estivesse presente, pelo menos, o Diretor Clínico, relevámos, porque o principal 

para nós é resolver os problemas. ---------------------------------------------------------------------

------ No decurso dessa reunião foi comunicada à Câmara Municipal que não iriam ser 

efetuadas obras no serviço de urgências por duas razões. Primeira: O Programa 

Operacional (PO) Centro tinha comunicado a intenção de indeferir o financiamento 

aprovado porque as obras não tinham avançado e o Conselho de Administração não 

contestou a intenção de indeferir tendo-se sido já transmitido ao empreiteiro, a não 

realização da obra. Segunda: Não havia dinheiro para a comparticipação nacional. -----

------ Face a estas informações referi que considerava as ações desenvolvidos pelo 

Conselho de Administração, precipitadas e mesmo lesivas do interesse público por 

diferentes ordens de reservas. --------------------------------------------------------------------------

------ Primeira: O que o PO Centro tinha efetuado era uma comunicação da intenção 

de indeferir a candidatura e não o indeferimento, e o Conselho de Administração 

deveria ter contestado, alegando, nomeadamente a sua recente nomeação, o facto 

das obras já estarem contratualizadas e com o visto do contrato a conceder pelo 

Tribunal de Contas apenas pendente da sua tomada de posse e decisão de avançar 

com as obras. A que acresce que a rescisão do contrato poderia implicar a obrigação 
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legal de indemnização do empreiteiro em valores muito elevados. ---------------------------

------ Segunda: Não compreendi a decisão de não efetuarem as obras por falta 15% da 

componente correspondente à comparticipação financeira nacional, uma vez que a 

não execução do contrato poderiam implicar indemnizações ao empreiteiro em valor 

superior ao montante em causa. ------------------------------------------------------------------------

------ Terceira: A Autarquia estava disponível para assumir a comparticipação nacional 

das obras em cerca de trezentos mil euros. ---------------------------------------------------------

------ Trocámos números de telemóveis para em caso de necessidade podermos de 

forma mais imediata e mesmo informal, procurar as melhores soluções para os 

problemas. Era este o nosso pensamento. ----------------------------------------------------------

------ Recentemente chegou ao conhecimento do Presidente da Câmara Municipal de 

Águeda o rumor de que o Conselho de Administração do Centro Hospital do Baixo 

Vouga pretendia encerrar o laboratório de análises clínicas, a breve prazo. Porque se 

tratava de um assunto delicado e imediato contatámos telefonicamente o Responsável 

do Hospital, para aferir da veracidade ou não do referido rumor. Em decorrência, foi 

confirmado que efetivamente era intenção do Conselho de Administração do Centro 

Hospitalar do Baixo Vouga fechar o laboratório de análises clínicas do Hospital de 

Águeda. Manifestei veementemente a minha discordância com este propósito por 

entender que o encerramento do laboratório de análises conduzia a curto prazo, ao 

encerramento do serviço de urgências e à desativação da cirurgia, nomeadamente da 

ortopedia e de todos os serviços de maior complexidade, bem como, que toda 

população da região ficaria desprovida de um serviço importantíssimo, de primeira 

linha e fundamental, para o despiste por exemplo, de problemas cardíacos graves, 

enfartes e outros. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ No dia dezasseis de maio, o Presidente da Câmara Municipal de Águeda, eu 

próprio e o Vice-Presidente, reunimos em Coimbra com o Presidente da Administração 

Regional de Saúde, José Manuel Terezo e fomos informados que era do 

desconhecimento deste Órgão a intenção do encerramento do serviço de análises 

clínicas do Hospital de Águeda. No dia 21 de maio enviámos uma missiva ao 

Conselho de Administração do Centro Hospital do Baixo Vouga na qual reproduzíamos 

o essencial do enunciado anteriormente e onde afirmávamos também, que os atos 

protagonizados pelo Conselho de Administração do Centro Hospital do Baixo Vouga: --

------ Um: são realizados contrariamente ao que acontecia com o anterior Conselho de 

Administração, em total secretismo; -------------------------------------------------------------------

------ Dois: Demonstra uma clara atitude e vontade de acabar com serviços prestados 
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no Hospital de Águeda; ------------------------------------------------------------------------------------

------ Três: Violam o modelo de funcionamento aprovado para o Centro Hospitalar; -----

----- Quatro: Demonstram uma atitude de enorme desrespeito para com as 

necessidades básicas das populações locais na área da saúde; ------------------------------

------ Cinco: Evidenciam o propósito de implementar soluções que não foram 

devidamente analisadas, que conduzem a maiores custos financeiros e aumentam 

significativamente o risco de perda de vidas humanas. ------------------------------------------

------ Assim, a Câmara Municipal solicitou que: -----------------------------------------------------  

------ Um: Fosse de imediato revogada a decisão de encerramento do laboratório de 

análises clínicas; --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Dois: Fosse apresentado para discussão, o modelo de funcionamento que o 

Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga tem para o Centro 

Hospitalar no seu conjunto e em particular para o Hospital de Águeda. --------------------- 

------ Neste contexto, tomámos a liberdade de informar que, caso não nos fosse 

comunicada uma resposta no prazo de 24 horas, relativamente ao não encerramento 

do laboratório de análises clínicas, a Autarquia de Águeda promoveria todas as ações 

consideradas adequadas para a defesa do Hospital de Agueda e dos cuidados de 

saúde adequados e devidos à população do Concelho e da Região. E assim 

terminávamos a missiva enviada no passado dia 21 de maio dirigida ao Conselho de 

Administração do Centro Hospitalar de Aveiro. -----------------------------------------------------

------ Em virtude de não termos obtido qualquer resposta, no passado dia 25 

convocámos uma reunião extraordinária de Câmara que se realizou no dia 30 e na 

qual foi acordado solicitar uma reunião com o Conselho de Administração do Centro 

Hospitalar do Baixo Vouga e convocar uma Assembleia Municipal. Enviada a carta a 

solicitar a reunião no dia imediato, dia 31, informando que ia ser realizada a 

Assembleia Municipal no dia 8, contactado telefonicamente pelo Presidente da 

Câmara, o Presidente do Conselho de Administração informou que a reunião não se 

podia realizar antes do dia 8 porque tinha trabalho interno para realizar. Assim, a 

reunião realizar-se-á, previsivelmente no dia 13. No dia 30 de maio, dia da reunião de 

Câmara extraordinária, recebemos uma missiva do Conselho de Administração do 

Centro Hospitalar do Baixo Vouga a comunicar que se mantém o encerramento das 

análises clínicas, patologia clínica. ---------------------------------------------------------------------

------ Da análise mais cuidadosa do conteúdo da carta, podemos afirmar que o Hospital 

de Águeda, comparativamente aos serviços que tem atualmente vai receber: consultas 

externas de psiquiatria; consultas externas de nefrologia. Em contraste vão ser 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 
 

Ata da 3ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 08 de Junho de 2012 

7

eliminados: serviço de cirurgia; laboratório de análises; internamento de 

especialidades, cardiologia e outras; consultas de ortopedia; farmácia; serviço de 

fisiatria; exames complementares de cardiologia. Se ficámos surpreendidos por 

pretenderem encerrar as consultas de ortopedia e o serviço de fisiatria, porque nunca 

tinha sido sequer colocada a possibilidade do seu encerramento, não podemos deixar 

de notar que na estrutura de base do Hospital de Águeda no âmbito do Centro 

Hospitalar do Baixo Vouga, que estive a citar, nada é referido acerca da rentabilização 

da capacidade instalada ao nível das salas operatórias existentes e de elevada 

qualidade através da sua utilização por especialidades cirúrgicas, por exemplo, em 

regime ambulatório. Em complemento, verificamos que existe atenção para a 

decoração, para ajardinar e melhorar esteticamente o Campus Hospitalar. ----------------

------ No passado dia 5 de junho, ocorreu a tomada de posse do Conselho de 

Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, no Hospital de Aveiro, onde 

esteve presente o Senhor Ministro da Saúde, acompanhado pelo Chefe de Gabinete e 

o Senhor Presidente da Administração Regional de Saúde, a quem expusemos a 

situação e nenhuma destas personalidades manifestou concordância com o fecho do 

Laboratório de análises clínicas. ------------------------------------------------------------------------

------ No tempo decorrido desde que tomámos conhecimento da intenção de encerrar o 

Laboratório de Análises, patologia clínica, recolhemos um conjunto de informação, que 

nos leva a concluir que, são efetuadas por ano cerca de trezentas mil análises clínicas 

no Hospital de Águeda, a grande maioria, cerca de 70%, resultam de pedidos do 

serviço de urgência. A “química seca”, opção de substituição defendida pelo Conselho 

de Administração, não responde ao despiste básico de algumas doenças, 

nomeadamente do foro cardíaco. A “química seca” não dá respostas às emergências 

do bloco operatório e tem custos muito superiores. Não dá resposta às necessidades 

dos serviços de internamento em medicina e ortopedia. Há Hospitais que tendo optado 

pela introdução da “química seca”, desistiram dela porque os custos se tornaram 

incomportáveis. O custo das análises é igual no Hospital de Aveiro e no Hospital de 

Águeda, é uma decisão sem qualquer estudo financeiro que a suporta. Esvazia os 

serviços prestados no Hospital de Águeda; há perda significativa de qualidade dos 

serviços de saúde prestados. Há aumento dos custos com a utilização da química 

seca; há aumento dos custos com o transporte do material a analisar; há aumento de 

custos para o cidadão; há aumento de custos com transportes de doentes que terão 

de ser transferidos por falta de suporte analítico; há diminuição da quantidade e da 

complexidade das cirurgias que podem ser efetuadas com segurança no Hospital de 
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Águeda; há diminuição da qualidade da resposta dos serviços de urgência; há 

diminuição das receitas dos serviços que presta à comunidade e aos subsistemas de 

saúde. Não há qualquer Hospital em Portugal com o número de episódios de urgência 

diários do Hospital de Águeda que tenha a “química seca”. -------------------------------------

------ Para além destes factos chegam-nos outras notícias que nos levam a acreditar 

da existência de uma agenda secreta por parte do Presidente do Conselho de 

Administração e do Diretor Clínico do Centro Hospitalar. Vejamos os factos: os 

recursos existentes no Hospital de Águeda não são potenciados, pelo contrário, 

encerrados. O Laboratório de Análises, já foi enunciado o seu encerramento; salas de 

operações a encerrar brevemente; na carta que enviou à Autarquia no dia 30 nada é 

referido relativamente à sua utilização nomeadamente na, passo a citar: “estrutura 

base do Hospital de Águeda no âmbito do Centro Hospitalar Baixo Vouga.” O único 

serviço de cirurgia atualmente realizado em Águeda é o de ortopedia, duas manhãs 

por semana e com o encerramento do Laboratório acabará. Urgências, um elevado 

número, estimamos em 80% deixarão de poder ser atendidas em Águeda e serão 

enviadas para Aveiro. A primazia do acessório, as obras que a Administração quer 

fazer em vez da Urgência: criar salas de espera para o pessoal, não descortinamos 

qual a sua necessidade; salas de estar para visitas; ajardinar e melhorar esteticamente 

o Campus Hospitalar. A procura de recursos fora do Centro Hospitalar sem potenciar 

os existentes, Hospitais que não estão na rede para oferecer serviços que podiam ser 

encontrados na rede. Vejam-se as declarações do Dr. José Afonso ao Jornal de 

Notícias do passado dia 6. -------------------------------------------------------------------------------

------ Neste cenário o que acreditamos que vá acontecer é o seguinte: O Hospital de 

Águeda vai prestar cada vez menos serviços e menos serviços de maior valor para o 

doente e para o próprio Hospital. Dentro de algum tempo, ir às Urgências do Hospital 

de Águeda ou ao Centro de Saúde é quase o mesmo, porque o Hospital apenas terá 

ao nível de recursos humanos: dois médicos, dois enfermeiros, técnicos de 

diagnostica e terapêutica, um auxiliar de ação médica e um administrativo por equipa. 

Ao nível do equipamento, material para assegurar a via aérea, oximetria de pulso, 

monitor com desfibrilador automático, eletrocardiógrafo, equipamento para 

imobilização e transporte do traumatizado, condições e material para pequena cirurgia, 

radiologia simples para esqueleto tórax e abdómen e patologia química, química seca. 

Neste cenário as pessoas deixarão de ir ao Hospital porque este apenas quase servirá 

para colocar o doente na ambulância e enviá-lo para Aveiro, alguns morrerão pelo 

caminho. Há muitos que se esquecem que estando apenas a 20 km de Aveiro e a 40 
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km de Coimbra, estamos a mais de meia hora e de uma hora respetivamente, devido 

às más ligações que temos. Outros esperarão longas horas nas Urgências de Aveiro, 

onde por vezes chega a não haver macas suficientes para todos os doentes. ------------ 

------ Com a quase ausência de serviços do Hospital de Águeda haverá menos 

doentes a recorrer ao nosso Hospital e fica encontrada a fundamentação, ficam 

encontrados os motivos para que seja encerrado, definitivamente o serviço de 

Urgência do Hospital de Águeda. Cumulativamente o caos, que já é grande no 

Hospital de Aveiro será ainda maior e será encontrado o caminho para a privatização 

da saúde sempre com o argumento que o público não dá resposta. ------------------------- 

------ Consideramos que a decisão de fechar o serviço de análises clínicas no Hospital 

de Águeda, sem qualquer fundamentação económica, os trezentos mil euros que o 

Presidente do Conselho de Administração avança, não resulta de qualquer estudo, é 

uma decisão económica e socialmente dolosa, da qual devem ser extraídas as 

necessárias ilações. ----------------------------------------------------------------------------------------

------ Pensamos que há assuntos que devem estar acima da política e que nos devem 

unir para além das possíveis diferenças ideológicas. Consideramos que o Hospital de 

Águeda deve ser um desses assuntos. ---------------------------------------------------------------

------ Ouvimos aqui, na última Assembleia Municipal, que alguns elementos do PSD, 

Membros desta Assembleia, tiveram reuniões com o Conselho de Administração do 

Centro Hospitalar do Baixo Vouga, no Hospital. Tomámos conhecimento que no 

espaço que medeia entre esta reunião e a anterior, alguns elementos desta 

Assembleia e a Deputada Paula Cardoso foram recebidos pelo plenário do Conselho 

de Administração do Hospital de Águeda. Também, no mesmo período, tive 

oportunidade de enviar à referida Deputada, cópia da carta remetida ao Conselho de 

Administração para que conhecesse as posições da Autarquia e pudessem agir em 

defesa do Hospital de Águeda porque, mais uma vez, afirmamos que entendemos que 

há assuntos que devem estar e que estão, para nós, acima da política. -------------------- 

------ Não gostámos de ver e não podemos deixar de denunciar que haja pessoas com 

responsabilidades na estrutura do PSD de Águeda, mais concretamente na JSD, que 

têm conhecimento das reuniões efetuadas pelos elementos do Partido, 

nomeadamente pela Deputada Paula Cardoso e afirmam no facebook que vamos 

perder o Hospital que temos. ----------------------------------------------------------------------------

------ Espero que o PSD e as demais forças políticas lutem pelos interesses dos 

cidadãos de Águeda e acompanhem o Presidente da Câmara e os Vereadores na 

defesa do nosso Hospital. -------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Neste contexto, colocamos à consideração da Assembleia Municipal a seguinte 

Proposta: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ “Tendo tomado conhecimento da decisão do Conselho de Administração de 

encerrar o laboratório de análises clínicas do Hospital de Águeda, substituindo-o por 

“química seca”, sendo certo que: ----------------------------------------------------------------------- 

------ É uma decisão sem qualquer estudo financeiro que a suporte;-------------------------- 

------ Esvazia os serviços prestados no Hospital de Águeda; ----------------------------------- 

------ Há perda significativa da qualidade dos serviços de saúde prestados; ---------------- 

------ Há aumento de custos com o transporte do material a analisar; ------------------------ 

------ Há aumento de custos para o cidadão;--------------------------------------------------------- 

------ Há aumento de custos com transporte de doentes que terão de ser transferidos 

por falta de suporte analítico; ----------------------------------------------------------------------------

------ Há diminuição da quantidade e da complexidade das cirurgias que podem ser 

efetuadas, com segurança no hospital de Águeda; ------------------------------------------------

------ Há diminuição da qualidade da resposta dos serviços de urgência; -------------------

------ A “química seca” não responde ao despiste básico de algumas doenças, 

nomeadamente do foro cardíaco; ----------------------------------------------------------------------- 

------ A “química seca” não dá resposta às emergências do bloco operatório e tem 

custos muito superiores. ---------------------------------------------------------------------------------- 

------ A Assembleia Municipal em reunião realizada no dia 8 de junho decidiu: ------------

----- 1 – Aceitar o convite do Presidente da Câmara para que representantes seus 

participem na reunião já agendada para o dia 13 de junho no Hospital de Águeda;------ 

------ 2 – Promover todos os esforços, junto do Conselho de Administração do Centro 

Hospitalar do Baixo Vouga, para que a decisão de encerramento do laboratório de 

análises clínicas seja revogada;------------------------------------------------------------------------- 

------ 3 – Caso não veja as suas pretensões consideradas:------------------------------------- 

------ a) Formar uma comissão constituída por um representante de cada força 

partidária representada na Assembleia Municipal, bem como por um representante dos 

Presidentes das Juntas de Freguesia independentes, para que discuta e implemente, 

com o Executivo Municipal as ações que se mostrem adequadas para a defesa dos 

interesses dos cidadãos de Águeda; ------------------------------------------------------------------ 

------ b) Reforçar as solicitações de audiências já efetuadas pelo Presidente da 

Câmara ao Sr. Ministro da Saúde;---------------------------------------------------------------------- 

------ c) Apresentar uma providência cautelar contra a deliberação de encerrar o 

laboratório de análises clínicas; ------------------------------------------------------------------------- 
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------ d) Promover uma petição para que o assunto seja discutido na Assembleia da 

República; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ e) Intentar ações judiciais contra os cidadãos, membros do Conselho de 

Administração que votarem a proposta, por gestão danosa e dolosa; ------------------------ 

------ f) Apoiar as ações que forem consideradas adequadas pela comissão criada.”---- 

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa concedeu a palavra aos Senhores 

Deputados Municipais, tendo sido feitas as intervenções que se transcrevem na 

íntegra: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Paulo Manuel Matos Soares – PSD: ----------------------------------------------------------

------ “Se de facto toda a intervenção do Senhor Presidente a Câmara é verdadeira e 

eu, obviamente não ponho em causa, porque acredito nas pessoas e nos políticos e 

nas pessoas que exercem cargos de responsabilidade, neste caso ao nível do Poder 

Local, outra posição não restaria do que acompanhar o Senhor Presidente da Câmara 

e no essencial desde já digo que acompanhamos a exposição que o Senhor 

Presidente da Câmara aqui fez, excetuando a parte final da sua intervenção, que era 

escusada, não é verdadeira e indicia claramente os propósitos que inicialmente são de 

boa-fé, mas ao indiciar nessa sua intervenção final algum aproveitamento politico- 

partidário de uma questão relevante. ------------------------------------------------------------------ 

------ Eu iria dizer, tranquilizando as pessoas, que acompanhamos o Senhor 

Presidente da Câmara na exposição que aqui fez, no relato de factos, de reuniões que 

realizou, de demarches que fez relativamente ao Conselho de Administração do 

Hospital. O que temos o direito de dizer é que não concordamos com uma parte da 

intervenção do Senhor Presidente quando alude ao PSD e as reuniões efetuadas por 

elementos do PSD com o Conselho de Administração do Hospital como que querendo 

dizer às pessoas que nós, estamos contra a defesa que fez do nosso Hospital. Ora, 

isso seria um contrassenso. Nós somos cidadãos de Águeda e é na posição de 

cidadão que eu aqui estou, mais do que representante político e como cidadão acho 

inaceitável que um Conselho de Administração de um Hospital tome decisões à 

revelia, daquilo que são estudos feitos, nomeadamente para a criação do Centro 

Hospitalar do Baixo Vouga. À revelia de conselhos que nós próprios fomos dando em 

reuniões que fizemos com o Conselho de Administração. Conselhos e exigências, 

porque em matéria de saúde não há hipótese nenhuma de contarem connosco para 

aproveitamentos político-partidários, foi isso que eu quis dizer. Não contem connosco 

para aproveitamentos político partidários em matéria de saúde. Em matéria de saúde é 
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um assunto demasiado sério para ser tratado da forma leviana como o Conselho de 

Administração do Hospital o está a tratar. ------------------------------------------------------------ 

------ Portanto, o burburinho inicial relativamente à minha intervenção, obviamente que 

foi só por falta de compreensão do que disse, se calhar, terei explicado mal. Mas, os 

cidadãos de Águeda podem contar connosco e pertencer a um Partido Político não é 

crime em Portugal. Parece que hoje em dia é crime ser militante de um Partido 

Politico. Ora, nós estamos aqui e somos representantes do povo através dos Partidos 

Políticos, que são o cerne da Democracia. ----------------------------------------------------------

------ Portanto, nós, nesta matéria, como noutras fundamentais que tenho ao longo dos 

mandatos transmitido ao Senhor Presidente da Câmara, contem sempre connosco 

para defender os interesses das populações. Nunca contem connosco para defender 

bandeiras partidárias em questões que são relevantes para o desenvolvimento do 

nosso Concelho. E “Saúde” é demasiado sério para ser aproveitado politicamente. Foi 

isso que eu quis dizer. Não é politicamente, porque a Política é nobre. Defender os 

interesses das populações é fazer política, no melhor sentido. Utilizar bandeiras como 

“vitórias partidárias” é que é mau, porque com a saúde das pessoas não se brinca. ----

------ Esta era a primeira nota que eu aqui queria deixar e obviamente diria que essa 

questão de redes sociais, de intervenções que as pessoas fazem serem aproveitadas 

para este fim, não é um procedimento correto. Direi isto em qualquer lado e sobretudo 

quando o Senhor Presidente da Câmara sabe que estas questões devem se tratadas 

ao mais alto nível e não é através de redes sociais que se percebe o que está em 

causa relativamente a uma matéria tão séria. Foi isso que eu quis dizer. No resto 

acompanho, obviamente em representação do PSD, a exposição de factos que eu 

também iria fazer, mas o Senhor Presidente da Câmara poupou-nos esse esforço. A 

cronologia dos factos está correta. ---------------------------------------------------------------------

------ Agora, nós, para além de representantes políticos também somos cidadãos. Eu 

olho para a comunicação social e tenho que fazer uma análise serena e objectiva, sem 

burburinhos e sem ruídos. Aquilo que constatamos quando analisamos a comunicação 

social local, a menos que os jornais não tenham sido devidamente informados, mas 

quando olhamos para vários jornais deparámos com algumas contradições 

relativamente à factualidade que aqui nos trás. O Senhor Presidente da Câmara fez 

naturalmente a intervenção igual há que hoje aqui fez, retratou todas as demarches 

que levou a cabo e as conclusões que tirou. --------------------------------------------------------

------ Sobre o encerramento do Laboratório de Análises Clínicas, o Senhor Presidente 

referiu, exatamente o que disse hoje, que conduzirá a curto prazo ao encerramento do 
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serviço de Urgência, à desativaçao da cirurgia, nomeadamente da ortopedia e de 

todos os serviços de maior complexidade, considerando que toda a população da 

região ficaria desprovida de um serviço importantíssimo de primeira linha e 

fundamental para o despiste de, por exemplo, problemas cardíacos graves. --------------

------ Obviamente que isto a ser verdade é gravíssimo, quando um Hospital que 

sempre deu segurança aos seus utentes, com o domínio destas valências, deixar de 

tê-las, as pessoas ficam inseguras, porque estamos a falar de saúde, portanto isto é 

gravíssimo, a ser verdade. -------------------------------------------------------------------------------

------ Falou também, rebatendo aquilo que diz o Conselho de Administração, que 

método da “química seca”, nós tivemos que estudar para saber o que era isso, não 

somos especialistas em saúde, nem as pessoas e o que as pessoas querem é ver 

resultados e saber se o Hospital tem as valências necessárias para que estejam 

seguras quando têm um problema de saúde, é isso que as pessoas querem. Agora, 

não interessa a ninguém se é química seca ou química molhada, e isso dissemos ao 

Conselho de Administração. Os Senhores têm um défice de comunicação; os 

Senhores têm a obrigação de comunicar às populações o que é que realmente está a 

acontecer, que alterações é que vão existir, porque as pessoas nesta matéria não 

toleram indefinições e incertezas. Foi isso que transmitimos ao Conselho de 

Administração. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Portanto, não há da nossa parte nenhuma defesa de um Conselho de 

Administração por ter sido nomeado por um Governo que é do PSD, isso era o que 

mais faltava. Ainda por cima um Conselho de Administração que demorou meses a ser 

nomeado, inacreditavelmente. Um Conselho de Administração que tendo demorado 

meses a ser nomeado fez por em causa, obviamente, as obras no serviço de 

Urgências que estavam candidatadas a um fundo comunitário, que obviamente mercê 

da reprogramação do QREN determinada pelo Governo, ficou em causa e por causa 

da passagem do tempo caducou o contrato que já havia sido celebrado para fazer 

essa obra. As pessoas também não têm que perceber de termos jurídicos e também o 

que querem saber objetivamente é se há obras ou se não há obras, porque é que 

deixaram de ser feitas e o que é que vai ser feito. É isso que as pessoas querem 

saber. As pessoas já não estão disponíveis para ler nos jornais, uns a dizerem uma 

coisas e outros a dizerem o seu contrário, porque ninguém fica esclarecido. --------------

------ A esta intervenção do Senhor Presidente dizendo que, o fim anunciado do 

Laboratório de Análises Clínicas fará perigar o serviço de cirurgia, especialidades 

como a cardiologia, consultas de ortopedia, serviço de fisiatria, exames 
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complementares de cardiologia, para ganharmos duas coisas que as pessoas também 

não consideram muito relevantes sendo relevantes, que é a psiquiatria e a nefrologia, 

porque essa é a novidade que temos. Nós temos a novidade do novo Conselho de 

Administração que parece que nos quer tirar tudo e só nos quer dar psiquiatria e 

nefrologia. Nefrologia tem a ver com a área dos rins, pois tem havido alguma falta de 

jogo de rins deste Conselho de Administração do Hospital, ou então, secundando tudo  

o que disse o Senhor Presidente da Câmara, são todos incompetentes e eu não posso 

aceitar isso. Os cidadãos hoje já não toleram gente incompetente, mas infelizmente é 

o que vai havendo e isso nós não podemos aceitar. A incompetência não é ténica, não 

é a isso que eu me refiro, porque eu não sou médico e não me posso referir a essa 

matéria. A incompetência pode estar na capacidade ou incapacidade de liderar com 

processos desta relevância e nomeadamente no diálogo com as populações. ------------

------ Em matéria de saúde, assim como em outras matérias também, o esclarecimento 

e a informação são muito importantes para as pessoas e sobretudo na fase que 

vivemos, em que as pessoas são fustigadas com uma crise brutal e já passam por 

imensos sacrifícios e não estão para aturar este tipo de coisas. ------------------------------- 

------ Voltando ao que eu queria dizer, lendo os jornais, eu leio também o que diz o 

Presidente do Conselho de Administração, que aliás nos disse a nós nas reuniões que 

nós lá fizemos e foi tão perentório e tão claro que nós dissemos: “Senhor Presidente 

do Conselho de Administração olhe que não é isso que as pessoas ouvem lá fora; 

nomeadamente não é isso que a Autarquia pensa e nós somos representantes do 

povo, não estamos aqui a representar Partidos.” O que diz o Presidente do Conselho 

de Administração? Tirando a questão da patologia clínica, que será centralizada em 

Aveiro, aprovisionamento, informática e serviços financeiros… O Presidente do 

Conselho de Administração do Hospital tem muita tendência para falar de questões 

laterais em vez de ir para as essenciais e eu quero é que ele fale das questões 

essenciais, porque essas é que são importantes e penso que o Senhor Presidente da 

Câmara tem a mesma preocupação. ------------------------------------------------------------------ 

------ Sobre as questões essenciais só diz isto: “No âmbito do Centro Hospitalar do 

Baixo Vouga, a estrutura base do Hospital de Águeda vai manter-se, compreenderá no 

mínimo um serviço de urgência básica.” --------------------------------------------------------------

------ Hoje é o dia para falar o que não quer dizer que as pessoas vão sair daqui hoje 

esclarecidas, pois não vão sair esclarecidos porque quem tem que esclarecer é o 

Senhor Ministro da Saúde. O Senhor Ministro da Saúde que é quem manda vai ter que 

esclarecer esse assunto e é isso que nós exigimos em nome das populações de 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 
 

Ata da 3ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 08 de Junho de 2012 

15

Águeda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ As pessoas têm que saber o que é um serviço de urgência básica, que é o que o 

Hospital de Águeda vai manter na nova organização do Centro Hospitalar do Baixo 

Vouga. Diria só em três linhas: É o primeiro nível de acolhimento de situações de 

urgência, podendo estar sediado numa área de influência que abranja uma população 

superior a 40.000 mil habitantes, em que pelo menos para uma parte, a acessibilidade 

em condições normais seja superior a 60 minutos, em relação ao serviço de urgência 

médico-cirúrgico ou polivalente mais próximo e permite o atendimento de situações 

urgentes, com maior proximidade das populações e precisa dos serviços mínimos, em 

matéria de recursos humanos precisa de dois médicos, dois enfermeiros em presença 

física, um auxiliar de ação médica e um administrativo por equipa. É o que está num 

despacho do Ministro Correia de Campos, que fez este despacho sobre a 

reorganização da rede Hospitalar e que determinou a criação dos Centros 

Hospitalares. Dentro da reorganização que é preciso fazer no País este é um caminho. 

Agora, é um caminho que não pode acabar com as valências que os Hospitais que 

integram o Centro Hospitalar tinham, consolidadas há muitos anos, é essa a nossa 

preocupação. Em relação ao equipamento, precisa de material para assegurar a via 

aérea, quem é especialista em saúde saberá o que é isto, oximetria de pulso, monitor 

com desfibrilhador automático e marca passo externo, eletrocardiógrafo, equipamento 

para imobilização e transporte de traumatizados, condições e material para pequena 

cirurgia, radiologia simples e patologia química/química seca. Isto já vinha num 

despacho do Correia de Campos que uma urgência básica tinha que ter “química 

seca”. Por isso, os burocratas que tomam conta dos lugares e da administração e que 

lêem os despachos e que querem seguir uma carreira muito direitinha sem terem a 

coragem de assumir posições em nome do povo, vão ler o despacho que diz “química 

seca”. Então, se diz “química seca”, serviço de urgência básica, que é o que vai ser o 

Hospital de Águeda no novo Centro Hospitalar vai ter que ter “química seca” – 

despacho do Correia de Campos. ---------------------------------------------------------------------- 

------ É com base nisto que o Presidente do Conselho de Administração vem para os 

jornais dizer que vai manter-se um serviço de urgência básica no Hospital de Agueda, 

será afeta a esse serviço uma Ambulância SIV-Suporte Imediato de Vida, serviço de 

imagiologia dotado de TAC, Raio-X e ecografias, unidade de internamento de 

ortopedia e medicina interna e as seguintes consultas, cardiologia, medicina interna, 

cirurgia geral, pediatria, psiquiatria, oftalmologia e a nefrologia. Diz o Presidente do 
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Conselho de Administração, publicamente, que se vão manter estas consultas 

externas, assim como se vai manter a urgência básica nos moldes que referi. ------------ 

------ De acordo com um estudo que foi feito tendo em vista a criação do Centro 

Hospitalar do Baixo Vouga, estudo estratégico para saber o que cada Hospital – 

Águeda, Estarreja e Aveiro, iam ficar a ter no novo enquadramento do Centro 

Hospitalar, estudo onde estiveram alguns elementos que atualmente pertencem à 

nova administração e antes pertenceram à anterior, estou a referir-me à Dr.ª Ana 

Lúcia, que foi Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Águeda no 

anterior mandato, estou a referir-me ao Dr. Pedro Almeida, Presidente do Hospital de 

Estarreja e estou a referir-me ao Enfermeiro Jorge Almeida, que foi chamado a 

participar nesse estudo para saber o que é que cada Hospital ia garantir.-------------------

------ Portanto, há estas contradições que os Senhores têm que tomar conhecimento e 

leram como eu li, eu sou um cidadão como os outros, eu li estas contradições. Aliás, o 

Presidente do Conselho e Administração também dá uma entrevista a um jornal local 

onde reitera tudo isto. “Utentes do Hospital de Águeda vão continuar a ter todos os 

cuidados que tiveram até aqui”. É o que ele diz. Ouçam: Se o Senhor está a mentir ou 

é um incompetente ou então está a brincar com a saúde das pessoas e com isso não 

se brinca. Eu leio o que os Senhores leram. --------------------------------------------------------

------ Leio também que relativamente ao encerramento do laboratório diz o Senhor 

Presidente do Conselho de Administração: “Tendo a unidade de Aveiro um laboratório 

de grande qualidade, seria irresponsável da nossa parte não o optimizar. Relembro 

que esta decisão só afeta os utentes na medida em que resulta numa poupança de 

cerca de trezentos mil euros/ano…”, o Senhor Presidente já se referiu a isso dizendo 

que não há nenhum estudo prévio, mas curiosamente ele diz que há. Aliás, na 

entrevista, diz que foi com base num estudo financeiro. Este tipo de decisões não se 

toma assim sem qualquer sustentação, esta decisão se vier a ser tomada resultará 

numa poupança de cerca de trezentos euros/ano. Enfim, faz aqui considerações de 

carater fiscal que até eu próprio achei despropositadas, devo dizer-lhes, mas é o que 

está cá. Portanto, ele entende que isto teve por base um estudo financeiro, não foi 

uma ideia de acordar mal disposto e decidiu tirar o Laboratório de Análises Clínicas ao 

Hospital de Águeda. Quanto à “química seca” eu já expliquei que há um despacho do 

Correia de Campos daquela altura. Quanto a esta matéria, o Senhor Presidente do 

Conselho de Administração do Hospital está em contradição com aquilo que nós 

vamos ouvindo. Não diz a mesma coisa, não bate certo. Refere também: “…manter-

se-á tudo como está até aqui, apenas as colheitas e os resultados serão feitos e dados 
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respetivamente em Águeda, o processamento das análises é que será feito em 

Aveiro”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Senhor Presidente da Câmara já salientou e, se calhar, bem, que isto vai 

custar mais dinheiro com o transporte. Portanto, se vai custar mais dinheiro é uma 

decisão errada. Agora, eu não sei se é, compreendam que eu estou a reportar-me 

àquilo que leio nos jornais, àquilo que diz o Presidente da Câmara e àquilo que diz o 

Presidente do Conselho de Administração e que nos disse a nós, em reuniões que 

fizemos lá e nós salientámos que ele tinha que ser claro porque isto não estava a ser 

claro para as populações. --------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente à questão do Laboratório de Análises Clínicas temos esta dúvida, 

mas temos uma que adensou mais o alarme social e isso é que é preocupante, é que 

o Dr. José Brenha, que é um médico competente, conhecido de todos nós, também dá 

entrevistas. Toda a gente dá entrevistas sobre esta matéria e eu acho que este é um 

assunto que requer algum recato, mas isto é a minha opinião, porque é um assunto 

tão sério e porque está montado um alarme social que pode não fazer sentido. Oxalá 

que não faça porque, de facto, o esvaziamento que se tem em vista para o nosso 

Hospital é gravíssimo, a ser verdade. -----------------------------------------------------------------

------ Relativamente à própria entrevista do Senhor Presidente da Câmara, o que diz o 

Dr. José Brenha, que não é o mesmo que diz o Conselho de Administração. Ele é 

Chefe de um Serviço, nomeado por esta Administração, o Serviço de Ortopedia e bem 

porque é um médico competentíssimo. Mas não há sintonia de posições, entre ele e o 

Conselho de Administração, entre o que ele e o senhor Presidente da Câmara dizem e 

com as informações que nos transmite. À seguinte pergunta do jornalista: “Gil Nadais 

concluiu de uma carta que lhe foi remetida pelo Conselho de Administração do 

Hospital que Águeda vai deixar de ter serviço fisiatria e de consultas externas de 

ortopedia. É verdade?”, diz o Dr. José Brenha: “Eu penso que deve de haver ai 

qualquer mal-entendido. Isso não pode ser verdade. O serviço de fisiatria é 

fundamental para Águeda e quanto à ortopedia isso não faz sentido absolutamente 

nenhum.” Mas disse mais: “É que se não houver laboratório de análises clínicas o 

Hospital será amputado de quaisquer cirurgias.” Quaisquer, porque são precisas as 

análises rápidas, eficientes, eficazes. E isso, obviamente que é preciso que os 

técnicos, que os tecnocratas especialistas nesta área, que também vêm a saúde 

apenas como números, tenham em linha de conta. Porque a saúde não são só 

números, estão em causa interesses relevantes das pessoas e a tal poupança que 

anunciam não sei se não ficará mais cara, como diz o Senhor Presidente da Câmara. 
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Agora, eu estou a retratar as contradições a que nós chegámos. Nós alertámos o 

Presidente do Conselho de Administração para elas e dissemos: “Este caminho que 

está a ser seguido não pode continuar. Os Senhores têm que ser assertivos na 

informação pública. Os Senhores não têm que andar sempre a dar conferências de 

imprensa. Os Senhores não têm que andar a reboque de interesses políticos. A saúde 

é relevante mas os Senhores têm a obrigação de informar as populações para que 

não haja qualquer dúvida nestas matérias.” E ao que se vê, é reuniões que são 

pedidas e são marcadas para quando a agenda for possível, a informação que se 

pretende está à vista nos jornais e nas entrevistas que nós lemos. Parece que não há 

problema nenhum, mas também é verdade uma coisa, quando o Senhor Presidente 

pergunta: “Então, o que trouxeram de novo?” A psiquiatria e a nefrologia. Isso é mau 

para um Hospital que tem anos de história, que tem provas dadas em prestação de 

serviços e cuidados de saúde às pessoas e que não pode, de repente, ser esvaziado 

com explicações simplistas, levianas desta natureza. Nós estamos com o Senhor 

Presidente da Câmara nessa matéria, porque é inaceitável. ------------------------------------ 

------ Dito isto, eu iria continuar a tentar esclarecer as pessoas numa matéria também 

relevante. Ditas estas contradições, porque o Senhor Presidente da Câmara vai ao 

ponto de dizer que o Hospital de Águeda não vai ficar dotado das condições mínimas 

sequer para a urgência básica e eu não sei se isto é verdade. O que eu sei é que o 

alarme social está criado e sobretudo com esta intervenção do Dr. José Brenha 

dizendo que sem análises não há cirurgias, as pessoas ficam preocupadíssimas e já 

não são só os utentes, são também os trabalhadores do Hospital que começam a 

pensar na sua vida. Nós não aceitamos e há necessidade de esclarecimento urgente. -

------ Só é pena é que eu acho que esta Assembleia tinha mais força, mas não deixa 

de ter a sua força e eu até quero, como dizem os brasileiros, parabenizar o Senhor 

Presidente da Câmara por ter convocado a Assembleia, agora, ela tinha mais sentido 

depois de nós tirarmos completamente as dúvidas com o Conselho de Administração 

nessa tal reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Mas, também vos digo uma coisa, já fizemos tantas reuniões que não há 

paciência para tanta reunião. Também acho que o Senhor Presidente da Câmara, que 

é um bocado impaciente como eu, que esteve na tomada de posse no novo Conselho 

de Administração em Aveiro, juntamente com outros políticos locais e com a nossa 

Deputada Paula Cardoso, e que tiveram oportunidade de falar com o Senhor Ministro 

da Saúde, que é o mais alto responsável pela saúde em Portugal, eu acho que o 

Senhor Presidente da Câmara, todo o histórico que revelou a esta Assembleia, e que 
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está acompanhado por nós, devia ser entregue ao Sr. Ministro da Saúde. Se diz que o 

entregou o memorando ao Sr. Ministro da Saúde digo-lhe que fez muito bem. Mas, o 

Senhor Presidente da Câmara já está um bocadinho como o Conselho de 

Administração do Hospital, devia nos ter dito que o ia fazer. Sabe porquê? Porque 

connosco terá sempre mais força em conseguir os objetivos mas se o fez, fez muito 

bem, porque podemos fazer 30 mil reuniões mas quem decide é quem pode e quem 

pode é o Ministro da Saúde, do nosso ponto de vista. --------------------------------------------

------ Dito isso, eu iria só transmitir-vos, o Senhor Presidente nos seus documentos a 

que nós tivemos acesso, fala, e eu também já falei, num estudo em que houve várias 

intervenientes e participantes, um estudo estratégico para saber o que é que cada 

Hospital pertencente ao Centro vai ficar a fazer. Foi um levantamento das 

características de cada Hospital – Estarreja, Aveiro e Águeda – levantamento esse 

que, uma vez feito, deu origem a um relatório com conclusões e eu tenho que vos 

transmitir algumas dessas conclusões, que é para nós percebermos que se o 

Conselho de Administração do Hospital não está a seguir as recomendações deste 

estudo, é um bocadinho à moda Portuguesa. Em Portugal fazem-se estudos para 

manterem umas pessoas ocupadas, não estou a falar das pessoas de Águeda, mas 

depois esses estudos não tem sequência ou são feitos para enquadrar determinadas 

opiniões que depois não têm seguimento. ----------------------------------------------------------- 

------ Desse estudo que foi feito para enquadrar o Baixo Vouga, diz, do Hospital de 

Águeda o seguinte… Para já há um problema básico em Portugal e também na nossa 

área geográfica que é cada vez mais pessoas idosas, a questão da demografia na 

saúde, aumento da população idosa e é preciso ter cuidados para estas pessoas. Em 

vez de criarmos dificuldades a essas pessoas temos que ter cuidados de proximidade 

que resolvam os problemas a estas pessoas que têm estrutura débil mercê da sua 

idade. Portanto, temos população idosa com força, problemas demográficos que nós 

conhecemos. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Era preciso fazer um conjunto de investimentos nestes hospitais, tirando o caso 

de Estarreja que já estava um bocadinho mais evoluído, algum conjunto de 

investimentos. E foi no âmbito desse estudo que até se percebeu que era preciso 

remodelar a urgência. Nomeadamente para fazer com que ela se coadunasse com a 

urgência básica, que era aquilo que estava em vista com a criação do Centro 

Hospitalar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ Portanto, era preciso fazer investimentos. A tal obra que foi candidatada, de dois 

milhões de euros e que caducou por meses, porque o Conselho de Administração 
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esteve à espera para ser nomeado, estava prevista no tal estudo, estudo que nunca foi 

publicado. Eu estou a referir-vos um estudo que foi feito mas não foi publicado, não é 

uma coisa oficial, mas é algo que existiu. Os estudos servem para algumas coisas, as 

pessoas trabalharam, as pessoas fizeram o levantamento do Hospitais e viram que era 

preciso um conjunto de investimentos. Para quê? O objetivo era melhorar a equidade 

nos acessos aos cuidados de saúde. Até tem aqui uma expressão “colocar o utente 

em primeiro lugar”. Ora, colocar o utente em primeiro lugar, não é retirar-lhe serviços. 

Colocar o utente em primeiro lugar é acrescentar serviços e melhorar os que se têm. É 

isto que eu entendo do utente em primeiro lugar, embora haja aqui uma filosofia que é 

a filosofia das fusões, que é dizer assim: as pessoas se forem a outro Hospital que 

reúna determinadas caraterísticas até são melhor atendidas, mas esquecem-se de 

uma coisa que o Senhor Presidente disse, não há vias de acesso e não há vias de 

acesso porque temos um País desequilibrado, porque teve dinheiro para muita coisa e 

não teve dinheiro para fazer estradas, nomeadamente na nossa região. Se nós 

tivéssemos condições de acessibilidades, podia fazer sentido alguma desta teoria 

fusionista, para não dizer confucionista de Hospitais. Mas não há vias de 

comunicação. O Senhor Presidente disse que demoramos 40 minutos a chegar a 

Coimbra e 30 minutos a chegar a Aveiro, nós não temos acesso a coisa nenhuma. 

Portanto, mercê de anos em que os investimentos foram canalizados para onde não 

era preciso, como três autoestradas no mesmo sítio, os Senhores sabem a que me 

refiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Dito isso, Hospital de Águeda, diz o estudo: “Tem uma capacidade instalada de 

média dimensão, ajustada à sua área de influência geográfica e em termos de 

população residente e flutuante por motivos profissionais.” -------------------------------------

------ É preciso não esquecer que o Hospital de Águeda tem uma forte componente 

cirúrgica, porque tem médicos em diversas especialidades importantes nesta área e 

uma forte componente de ortopedia, que á a área de especialização do nosso 

Hospital. É com base neste enquadramento que o estudo defendia duas coisas, 

remodelar as urgências para adaptar às exigências do novo Centro Hospital e também 

remodelar os serviços de internamento, de que hoje se fala. -----------------------------------

------ Vejam o que aqui é dito sobre o internamento: “Inexistência de refeitórios para 

doentes, os mesmos estão confinados a uma cama de onde não podem sair por falta 

de espaço alternativo para circularem, estarem e receberem visitas, não existe um 

espaço livre para o efeito, o número de instalações sanitárias por enfermaria é exíguo, 

constituído por duas casas de banho por cada piso, com capacidade máxima para 28 
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doentes. Este edifício principal, onde está o internamento, necessita de obras de 

renovação para potenciar em particular uma melhoria das condições hoteleiras e de 

capacidade de tratamento e reabilitação dos doentes internados no Hospital Distrital 

de Águeda”. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, fazer obras no internamento não é hoje uma miragem, era uma 

necessidade já quando este estudo foi feito e as coisas não mudaram. “…no sentido 

de dar sempre mais qualidade ao doente internado, condições de trabalho aos 

profissionais e melhores indicadores de performance ao Hospital, redimensionar o 

número de camas por enfermaria, repensar a reafectação das mesmas por forma a 

conseguir-se um número de camas e distribuídas de diferente forma pelos respetivos 

serviços”. Depois alerta-se, Águeda é um Concelho Industrial, o tipo de população que 

frequenta, toda a gente sabe ao longo de muitos anos, o tipo de população de utentes 

tem muito a ver com as nossas Empresas, com os acidentes de trabalho e com 

acidentes profissionais. Aliás, era dito que a maior percentagem de sinistrados é do 

foro cirúrgico, ou ortopédico, com lesões diversas, que vão de simples feridas a 

esfacelos graves, dos membros e fraturas diversas. Portanto, o que é que depois se 

conclui deste estudo, face a este enquadramento e a este tipo de procura, o que é que 

se salientou? A necessidade de fazer de Águeda um Centro de Excelência em 

ortotraumatologia para ficar situada no Hospital de Águeda, um serviço de Excelência 

nesta área. Diz aqui: “…desenvolvimento de atividade cirúrgica e ortotraumatologia na 

unidade de Águeda”, portanto o estudo previa isto. -----------------------------------------------

------ Para terminar, eu queria dizer que feito este enquadramento ou o Conselho de 

Administração esclarece na próxima reunião se isto é tudo um embuste, este tipo de 

contradições que nós assistimos através da comunicação social ou se retrata. Por 

isso, a esta proposta efetuada pelo Senhor Presidente da Câmara eu devo dizer-vos o 

seguinte: O PSD trazia aqui uma Moção, que não é uma moção do PSD, seria sempre 

uma Moção preparada por todos os Grupos Municipais com representação nesta 

Assembleia, para ir ao encontro das mesmas preocupações que o Senhor Presidente 

da Câmara aqui verteu. Nunca nos passou pela cabeça chegar aqui e dizer que o PSD 

trouxe uma Moção, porque esta não é a nossa maneira de fazer política. A nossa 

maneira de fazer política é aquela que eu estou a revelar, é aquela em que eu 

acredito, que é a união de esforços para conseguir objetivos. Foi isso que o Senhor 

Presidente da Câmara pediu e se foi isso que pediu é isso que terá da nossa parte. 

Penso que aqui algo nesta proposta que podia ser alterado, que é quando o Senhor 

Presidente diz: “…caso quando não sejam as nossas pretensões consideradas fazer 
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um conjunto de coisas (...)”. Não é serem consideradas ou deixem de ser, eu acho que 

já devíamos de ir com uma posição de força. Já devíamos de ir com Comissão 

constituída, o representante de cada Grupo Municipal, já devíamos de ir com uma 

posição manifestada e dizer ao Conselho de Administração que ou se retrata ou se 

explica convenientemente as dúvidas que temos, isso sim, tem direito a esse 

esclarecimento verdadeiro, porque nós temos que acreditar nas pessoas. -----------------

------ O Senhor Presidente da Câmara já entregou o memorando ao Ministro da Saúde, 

o que fez bem. O que é que nós vamos fazer ao Conselho de Administração? Vamos 

esclarecer as dúvidas. Mas esclarecer as dúvidas é ao mesmo tempo dizer-lhe que 

fizemos um Assembleia na data X, o nosso objetivo era fazê-la depois da reunião que 

os Senhores não foram solícitos a marcar, marcaram para depois. A verdade é que 

não podemos desperdiçar Assembleias e as populações estão inquietas e os 

representantes das populações com assento na Assembleia tomaram esta 

deliberação, que é acompanhar o Senhor Presidente da Câmara nas demarches que 

têm que ser feitas junto das entidades que decidem e, se houver persistência em 

encerramento do Laboratório de Análises Clínicas, em esvaziamento do nosso 

Hospital, nós não daremos para esse peditório e vamos de imediato ao Ministro da 

Saúde, à reunião que o Senhor pediu e que até hoje ainda não foi marcada. A mesma 

Comissão desta Assembleia deve acompanhá-lo sempre nestas demarches, é o que 

eu sugiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O assunto é muito sério, mas também não podemos dramatizar, sendo certo que 

devemos ser firmes nas nossas convicções. O esvaziamento do nosso Hospital é que 

nós não podemos tolerar, nestes moldes em que nos parece, aos nossos olhos, que 

está a perder muita da força que teve e que ganhou com muito esforço de muitos 

médicos e muitos profissionais ao longo dos anos. ------------------------------------------------

------ Portanto, acompanhamos a proposta do Senhor Presidente da Câmara, mas com 

a alteração de “não é se forem consideradas as pretensões” mas já devemos de ir 

para a reunião do Conselho de Administração com a Comissão formada, com ideias 

claras sobre o que queremos. Mas temos que tirar algumas dúvidas Senhor 

Presidente, não podemos caminhar para providências cautelares se tivermos a certeza 

que as coisas não são assim. Eu não sei se o Senhor Presidente tem a certeza, se o 

Senhor Presidente tem certezas, quem sou eu para dizer o contrário. -----------------------

------ Agora, eu sem reunir com o Ministro da Saúde, sem ver preto no branco, e 

perguntar: “Senhor Ministro isto é assim? Pronto, se é assim nós vamos atuar.”, Eu aí 

concordo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Agora, ao nível do Conselho de Administração eu até acho que o Senhor 

Presidente da Câmara, que tem manifestado nestes últimos tempos e bem, do nosso 

ponto de vista, muito cuidado com esta matéria e tem sido muito assertivo nas suas 

intervenções e muito célere e nos últimos tempos tem manifestado preocupação em 

nome das populações, que nós acompanhamos, mas também deixe-me que lhe diga, 

só está a fazê-lo depois da nomeação deste Conselho de Administração, porque o 

Centro Hospitalar do Baixo Vouga foi criado há um ano, se não estou em erro, em 

março de 2011 e a partir daí, bem sei que o Senhor Presidente acompanhou esta 

questão dos jardins, a que o Presidente do Conselho de Administração dá muito 

relevo. Ajardinamento e estacionamento, as pessoas não querem tanto isso, as 

pessoas querem é cuidados de saúde com qualidade e quantidade como sempre 

tiveram ao longo dos anos. Também querem esse tipo de embelezamento mas é 

numa segunda linha. A primeira linha é os cuidados de saúde, relação de proximidade 

com as populações, porque é isso que os estudos dizem e apontam e deve ser esse o 

caminho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A intervenção do Sr. Presidente é correta, o que eu acho é que o Senhor 

Presidente deveria ter acompanhado mais isto como coordenador, tudo o que 

acontece deve ser coordenado pelo Presidente da Câmara e não devia ter deixado 

chegar isto a este ponto, porque mesmo a ajuda dos trezentos mil euros para a 

comparticipação nacional, agora apanhamos com argumentos jurídicos a dizer que já 

foi apresentada numa fase em que tinha juridicamente caducado o procedimento. E o 

que é que nós respondemos a isto? Só se formos para Tribunal, como diz, porque o 

procedimento parece que acabou. Agora, a intenção mantém-se e mais, acho que se 

deve manter, eu acho que a Autarquia se deve manter e penso que o Senhor já disse 

aqui na sua proposta que se deve manter a disponibilidade da Câmara para apoiar 

obra que seja feita e que está em curso, porque eu falo com profissionais do Hospital e 

dizem-me que há um projeto de arquitetuta em curso, que tem esta coisa relevante 

que é o receio que temos que é sem laboratório. Enfim, mudanças de organização 

interna que não dão segurança às pessoas sobre os cuidados de saúde a que elas 

têm direito e sobre isso que nós temos que fazer finca-pé e temos que esclarecer isso, 

Senhor Presidente. Não pode ficar a menor dúvida e eu estarei sempre ao seu lado. ---

------ Para terminar, sobre aquela parte que eu acho que não foi correto e que foi a 

parte com que eu iniciei a minha intervenção e que houve alguém que não gostou. -----

------ Ouçam, eu acho eu este assunto deve ser tratado de forma Institucional. Quando 

se escrevem cartas a deputados, escrevem-se cartas a deputados, não se fala em 
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redes sociais, quando se fazem cartas a Ministros da Saúde, não se anda a tratar de 

redes sociais, trata-se de relacionamento Institucional e sempre com muita firmeza na 

defesa das nossas convicções. Portanto, essa parte final de envolver um jovem, de 

uma juventude partidária que emite opiniões obviamente com o mesmo 

desconhecimento como qualquer cidadão e como qualquer um de nós hoje tem, 

aproveitando-se disso para o objetivo de dizer que os maus do PSD é querem acabar 

com o Hospital, é essa parte que eu não acho correta, porque os PSD não maus, são 

Membros de um Partido Politico como outro, responsáveis e estarão sempre na 

primeira linha de defesa dos interesses do seu Concelho e não embarcam na 

utilização de bandeiras desta natureza, como a saúde para objetivos políticos. Para 

isso não contem connosco.” ----------------------------------------------------------------------------- 

------ Nair Barreto de Carvalho Alves da Silva – PSD: -----------------------------------------

------ “Depois da intervenção do Paulo Matos os assuntos foram muito bem analisados 

e abordados, praticamente que se esgotam, todos os aspetos pertinentes desta 

polémica sobre o Hospital de Águeda. Que não haja dúvida que todos nós queremos 

que se mantenha dando um bom serviço à população de Águeda.----------------------------

------- O Conselho de Administração do Cento Hospital do Baixo Vouga, criado por 

decisão do anterior Governo do Partido Socialista pretende encerrar algumas 

valências atualmente existentes no Hospital de Águeda. Estamos muito preocupados e 

apreensivos, pensando que o encerramento das valências e serviços de que se fala, 

como o laboratório de análise clínicas, seja o início de um processo que leve a total 

descaraterização do Hospital de Águeda. ------------------------------------------------------------

----- No âmbito da reestruturação do Parque Hospitalar, que foi feito pelo Governo do 

Partido Socialista, com a publicação do Decreto-Lei n.º 30/2011, de 2 de março, vários 

Hospitais em todo o País estão a ser reestruturados e a perder muitas valências e 

penso que ninguém se esquece que com essa reestruturação que foi feita, muitos dos 

bebes começaram a nascer nas ambulâncias e nós não queremos que aconteça o 

mesmo com a população de Águeda, que acabe a morrer nas ambulância, como foi 

dito aqui pelo Senhor Presidente da Câmara. -------------------------------------------------------

------ Foi esse Decreto-Lei que fundiu o Hospital Distrital de Águeda, com o Hospital 

Infante D. Pedro de Aveiro e ainda com o Hospital Visconde de Salreu, de Estarreja, 

criando o Centro Hospitalar do Baixo Vouga, com a natureza de entidade pública e 

empresarial. Isso deve-nos preocupar. Quando é uma entidade pública e empresarial 

ficamos logo a pensar no primado da vertente financeira sobre a vertente social. Com 

esse Decreto-Lei consideram-se extintas para todos os efeitos legais, com dispensa 
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de todas as formalidades legais. Portanto, o Hospital Distrital de Águeda praticamente 

foi extinto com esse diploma do Partido Socialista. Hoje tem outro nome. Portanto, 

devemos falar no Centro Hospitalar do Baixo Vouga. ---------------------------------------------

------ Dito de uma forma muito clara para que todos entendam, o Hospital Distrital de 

Águeda foi extinto pelo Governo do Partido Socialista. -------------------------------------------

------ Com a fusão destes três Hospitais e de tantos outros por todo o País, igualmente 

abrangidos pela reestruturação do Parque Hospitalar, pretendeu-se melhorar as 

prestação dos cuidados de saúde, garantir às populações melhor qualidade e 

diversificação da oferta, universalizar o acesso e aumentar a eficiência dos serviços. --

------- O Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, que tem a 

competência para elaborar o Regulamento Interno e submete-lo à homologação do 

Senhor Ministro da Saúde, não sei se esse Regulamento Interno já foi elaborado. 

Tinham 5 meses para o elaborar, duvido que esteja elaborado porque não o encontrei, 

pelo menos no site ------------------------------------------------------------------------------------------

------ A situação que se pretende criar com a perda enunciada de várias valência do 

Hospital de Águeda só se pode caraterizar, a concretizar-se, como uma doença grave 

e um prognóstico muito reservado. É evidente que a margem de manobra é muito 

pequena. O Governo obrigadão a adotar medidas compatíveis com o sentido das 

decisões políticas e financeiras previstas no memorando do entendimento, celebrado 

entre e República Portuguesa e a Comissão Tripartida, a tal dita Troika. -------------------

------ O Hospital não pode ser uma miragem, uma mistificação de um Hospital sem 

laboratório de análises clínicas. Sem o laboratório de análises clínicas é um Hospital 

muito fragilizado e em grave agonia. Achamos que o laboratório de análises clínicas 

não pode ser fechado, porque é já uma forma de nos apontar que o Hospital vai ser 

praticamente posto de lado como um Hospital menor. ------------------------------------------- 

------ É preciso mobilizar todos os Autarcas dos Concelhos da área de referência do 

Hospital de Águeda, os deputados, os membros da Assembleia Municipal, as 

populações e as entidades públicas e privadas. Portanto, é preciso mobilizar toda a 

gente e eu fico contente de ver aqui nesta galeria, interessada em afirmar-se na 

resolução dos problemas do Hospital de Águeda. -------------------------------------------------

------ Vamos todos lutar, com determinação e coragem pela defesa dos interesses e 

necessidades de muitos milhares de utentes do nosso Hospital e isto é uma causa 

nobre, generosa e justa. É preciso auscultar o sentimento e a vontade esclarecida das 

populações, que não podem ficar indiferentes perante tão grave problema. Temos que 

saber quais as medidas concretas que foram propostas pelo Conselho de 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 
 

Ata da 3ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 08 de Junho de 2012 

26

Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga. Nós ainda só sabemos de 

boatos, não sabemos de medidas concretas. -------------------------------------------------------

------ É preciso dar o benefício da dúvida, pois certamente, que o Conselho de 

Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga também se preocupa em fazer 

uma gestão com racionalidade, com humanidade e que não coloque em causa o 

acesso à saúde e qualidade dos serviços prestados pelo Hospital de Águeda. -----------

------ O nosso Presidente da República afirmou recentemente, que a defesa da saúde 

numa sociedade democrática é um direito dos cidadãos. ----------------------------------------

------ Não podemos deixar de estranhar a marcação desta sessão extraordinária da 

Assembleia Municipal para hoje, quando sabemos que o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal vai ter uma reunião com o Conselho de Administração na próxima 

quarta feita, dia 13 deste mês. Eu gostava de estar muito mais preparada para a 

discussão deste problema com posições corretas e concretas, após a análise que o 

Senhor Presidente da Câmara vai fazer depois da reunião que vai ter com o Conselho 

de Administração. Teria muito mais sentido que esta Assembleia extraordinária fosse 

depois dessa reunião. -------------------------------------------------------------------------------------

------ Não são precisas encenações indignadas, apelos ou comunicações mediatizadas 

ou demasiado calculistas, ou agendas pré concebidas. Os Aguedense têm orgulho na 

sua terra, nas suas gentes e na História do nosso Hospital. Aqui trabalhou e trabalha 

pessoal de enfermagem e auxiliar, muitos médicos de superior estatura inteletual, 

grandes referências da medicina e da sociedade Aguedense que, muitos deles, 

felizmente ainda estão vivos. Não vou mencionar os seus nomes, todos os conhecem, 

As pessoas e as suas memórias também fazem as Instituições. ------------------------------

------ Se a população se empenhar e se estivermos ao seu lado na defesa do Hospital, 

travando uma luta leal concreta e dinâmica, o Governo não permitirá o encerramento 

indiscriminado das valências dos serviços do Hospital de Águeda. Temos o direito de 

exigir um Hospital em Águeda, que seja dotado de recursos humanos qualificados, 

com meios técnicos adequados, condições físicas de trabalho e de permanência para 

os profissionais, para os doentes e seus familiares. Devem ser respeitadas as 

condições socioeconómicas das populações evitando uma deslocação sistemática de 

doentes para Aveiro, que possa significar o afastamento excessivo da sua 

comunidade, com consequências gravosas para a sua estabilidade emocional, a sua 

vida familiar e a sua capacidade económica. --------------------------------------------------------

------ O nosso Hospital deve dispor de meios humanos e materiais necessários á 

prossecução dos objetivos que lhe são atribuídos, garantindo a oferta e a qualidade 
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dos cuidados de saúde que a população necessita, fazendo uma avaliação criteriosa 

das boas práticas de gestão e de medicina. ---------------------------------------------------------

------ Não abdicamos de ter em Águeda um verdadeiro Hospital, com certa dimensão, 

com capacidade para oferecer às populações cuidados de saúde de maior 

proximidade, diferenciados, de melhor qualidade e com sustentabilidade. Exigimos que 

o futuro do Hospital de Águeda seja discutido pela população e não sermos 

confrontados com factos consumados ou decisões tomadas em gabinetes alcatifados. 

------ Esta não é altura para lutas partidárias, como disse o Senhor Presidente da 

Câmara, é altura de cerrar fileiras em torno do nosso Hospital. A saúde dos nossos 

filhos e netos, o futuro desta região tem de ser defendido com convicção e 

frontalidade. O Senhor Presidente da Câmara certamente que não desiste de se reunir 

com o Conselho de Administração e com a Administração Regional de Saúde, bem 

como com o Senhor Ministro da Saúde. --------------------------------------------------------------

------ Isto não é uma luta partidária, como já disse. É uma luta de uma região e não 

apenas de Águeda. Sem esquecer as limitações financeiras atualmente enfrentadas 

pelo Sistema de Saúde Português e sobretudo pelo Serviço Nacional de Saúde, um 

modelo e tipologia de oferta Hospitalar da natureza pública que devemos exigir para o 

nosso Concelho de Águeda, deve contemplar a garantia do acesso equitativo pelos 

utentes aos cuidados de saúde, a necessidade de garantir dimensão crítica para uma 

prestação de cuidados de saúde com qualidade, a interligação entre as políticas de 

saúde e ordenamento do território, regras claras de relacionamento entre os três 

estabelecimentos Hospitalares, do Centro Hospitalar do Baixo Vouga. ----------------------

------- A população do Concelho de Águeda, as suas gentes laboriosas, bem merecem 

um Hospital e, se calhar, até um Hospital novo. Como nas políticas económicas há 

sempre excepções, nós exigimos para Águeda também uma política de excepção, 

como foi dito pelo Dr. Paulo Matos, pela sua situação e pelo nível de pessoas que 

habitam a nossa região, muitas fábricas e muitos operários, que muitas vezes têm 

problemas de saúde e que exigem um atendimento rápido e urgente. Portanto, nós 

também não abdicamos de lutar pelo nosso Hospital. --------------------------------------------

------ Em relação à proposta apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara, a 

proposta não vem assinada, pelo que eu pergunto se regimentalmente está bem 

fundamentada e se pode ser assim. Sobre a proposta eu quero pôr uma reserva em 

relação à aliena e), porque eu não tenho elementos suficientes para concluir que há 

uma gestão danosa. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Nós contiuamos a defender o Hospital de Águeda com todas as suas valências.” -

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS: --------------------------------------- 

------ “Eu gostaria de dizer que até agora e depois do Senhor Presidente da Câmara ter 

falado, falou o PDS de Águeda. Queria dizer que não me parece que um assunto 

como aquele que o Senhor Presidente da Câmara trouxe a esta Assembleia tenha a 

dimensão da seriedade que os anteriores elementos aqui tentaram fazer passar. 

Fizeram que uma coisa em política e porque eu faço política, foi “enrolar”. Falaram, 

falaram e não disseram nada. A Dr.ª Nair acabou de uma forma triste. ----------------------

------ Num assunto tão sério, com tanta gente aqui interessada e por isso temos a sala 

cheia, o que o PSD aqui fez foi exatamente o mesmo que o Conselho de 

Administração tem feito até hoje com Águeda, que é andar a enrolar, a enrolar, para 

fechar. E agora eu vou pegar em bandeiras políticas, porque eu faço política e quem 

não faz política não vem para aqui falar, quem aqui vem é quem faz política. -------------

------ Ouvi aqui falar uma série de vezes no Ministro Correia de Campos, tentaram aqui 

dizer que quem fechou o Hospital de Águeda foi o Ministro Correia de Campos, esse 

Senhor, que por acaso é do PS, foi corrido há muito tempo. ------------------------------------

------ O que é grave e está no Jornal de Notícias, é que, se calhar, o atual membro do 

Conselho de Administração do Hospital Baixo Vouga é um Senhor ali de Anadia e 

parece que Anadia perdeu o Hospital há uns tempos atrás e, se calhar, aqui há 

política, e, se calhar, vão querer reabilitar o Hospital de Anadia e, se calhar aqui, há 

política. Agora, o que eu digo é o seguinte, estão aqui as pessoas do PSD e estão 

aqui as pessoas do CDS, que fazem parte do atual Governo. Um atual Governo que 

nem se dá ao luxo de receber o Senhor Presidente da Câmara, que não é uma pessoa 

qualquer, já o devia ter recebido há muito tempo, mas não o recebeu e era uma coisa 

que eu queira aqui lembrar. Nas últimas eleições legislativas não se falou noutra coisa 

que não fosse a saúde privada e da privatização da Segurança Social e aí o PSD está 

a fazer aquilo que se comprometeu, que é privatizar o Serviço Nacional de Saúde. 

Aquilo que se está a assistir em Águeda é lentamente ir fechando valências para que 

se acabe com os Hospital de Águeda e para que venha a privatização e é isso que 

preciso que hoje toda a gente assuma. Somos a favor disso ou contra? Se somos 

contra não temos que andar aqui com dúvidas sobre o que disse o Senhor Presidente 

da Câmara, se está bem ou se está mal. O PSD leu aqui as notícias todas, teve não 

sei quantas reuniões e vieram para aqui confundir as pessoas, quando eu esperava 

que me esclarecessem, não me esclareceram nada. A única coisa que disseram é que 

vem para cá a psiquiatria e a nefrologia. -------------------------------------------------------------
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------ O que eu quero dizer é o seguinte, é fundamental, sem politiquices, assumirmos 

aqui todos uma posição, em que a bandeira seja Águeda, o seu Hospital e as suas 

gentes, e se for preciso ir para a rua com cartazes, vamos todos. ----------------------------

------- Sempre ouvi ao longo dos anos em Agueda e aqui foi dito por muita gente do 

PSD que “Águeda é o País”. Mas que País? É o País dos Centros de Transportes que 

foi embora? É o País dos Tribunais que foram embora? Ou somos a Águeda de tudo 

perdido? E tudo perdido porquê? Porque o PSD governou Águeda durante 30 anos e 

deixou fugir tudo. Ajudem-nos agora a recuperar o Hospital, vamos todos dar as mãos 

de uma vez, vamos todos para a rua e vamos recuperar o Hospital. Vamos com o 

Senhor Presidente da Câmara onde ele quiser. É lamentável num País onde um 

Governo andou sete meses para nomear um Conselho de Administração, que depois 

ao fim de sete meses fez com que se perdesse os tais fundos do QREN, grande 

Governo que temos. Não satisfeito com isto, um Governo que não satisfeito com isto, 

tem um Presidente da Câmara na defesa da sua população, sem ser a sua obrigação, 

disponibilizou dinheiro da Autarquia para que as obras fossem feitas e mesmo assim 

parece, segundo diz o ilustre jurista Dr. Paulo Matos, que agora é difícil, são questões 

do direito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Temos um Governo que não aceita o dinheiro da Câmara Municipal para fazer as 

obras que são necessárias para mantermos um serviço de saúde com o mínimo de 

dignidade em Águeda. ------------------------------------------------------------------------------------- 

------ A única coisa que eu tenho a dizer é que estamos sujeitos a perder o Hospital e 

eu espero que haja o empenho de todos para irmos até as ultimas consequências para 

não perder um bem essencial para a população.” -------------------------------------------------

------ Nair Barreto de Carvalho Alves da Silva – PSD: ----------------------------------------- 

------ “Penso que tudo aquilo que aqui se disse não foi compreendido. Primeiro eu 

nunca falei do Correia de Campos, quando muito podia ter falado no Senhor Pinto de 

Sousa, que toda a gente sabe quem é, foi quem assinou o diploma, a que eu fiz 

referência. A outra questão, é sobre o facto do Paulo Seara dizer que eu terminei de 

uma forma triste, penso que triste é o que se está a passar aqui, porque quem gosta 

de palmas vai ao teatro e nós não estamos no teatro e não precisamos de palmas. -----

------ Toda a gente frisou que está disponível para lutar pelo Hospital de Águeda e das 

suas valências e reafirmando que acompanhará sempre o Senhor Presidente da 

Câmara na defesa do Hospital de Águeda. Acho que não foi feita outra linguagem nem 

outra mistificação. Quem não entendeu isso, é porque não quis entender.” ---------------- 
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------ Alberto José Fernandes Marques – PSD:  --------------------------------------------------

------ “Eu queria apenas referir que não é preciso ser muito bom entendedor para 

perceber a encenação que aqui foi feita. Também não é preciso ser ainda menos 

entendedor para perceber que não vale a pena remar contra a maré, também não 

queria entrar aqui em show-offs porque para isso estamos servidos. ------------------------

------ Eu quero apenas perguntar de forma muito clara e objetiva ao Senhor Presidente 

da Câmara: em que reunião de Executivo foi aprovada esta proposta que aqui 

apresentou? E queria perguntar ao Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal se pode garantir-nos acima de qualquer dúvida, que é possível uma 

proposta ser apresentada desta forma? Em função disso cá estarei depois para a 

votar. Se todos os pontos que estão naquela proposta forem verdadeiros, cá estarei 

para os votar, à exceção de uma alínea que fala em processar judicialmente membros 

do Conselho de Administração por gestão danosa, que eu aí tenho sérias dúvidas. ----- 

------ Mas cá estarei para votar todos os outros pontos e se for verdade tudo aquilo que 

o Senhor Presidente da Câmara aqui nos expôs, cá estarei também para entrar em 

todas as formas de luta que entenderem relevantes. --------------------------------------------- 

------ Neste momento e antes da reunião da Câmara com o Conselho de 

Administração, antes de sabermos com o que podemos contar, penso que é 

contraproducente estarmos a avançar com isto. --------------------------------------------------- 

------ As minhas questões são muito concretas: em que reunião de Executivo foi 

aprovada esta proposta que nos foi aqui apresentada como sendo da Câmara, se é 

legal ou não a sua apresentação, se a Mesa da Assembleia a pode aceitar ou não sem 

margem de dúvidas, que eu tenho muitas sobre o Regimento da Assembleia e 

finalmente depois dessa questão, cá estarei para avaliar a minha posição sobre ela, 

que genericamente, se tudo aquilo for verdade será favorável.” ------------------------------- 

------ António Manuel Fernandes Martins – CDS-PP: ------------------------------------------ 

------ “Primeiro vou dirigir-me ao Senhor Presidente da Câmara para lhe dizer que, no 

direito que me assiste, acho que o Senhor Presidente foi absolutamente precipitado. O 

seu, por vezes, mau génio e alguma intempestividade, às vezes podem ser prelúdio de 

um mau estratega e espero que desta vez não tenha sido uma má estratégia, mas 

acho que foi precipitado. ----------------------------------------------------------------------------------

------ Depois, isto é uma Assembleia que dado o contexto entretanto da reunião que foi 

marcada, é óbvio que como o Senhor sabe, é uma Assembleia custa dinheiro ao erário 

público e em termos de qualquer decisão que daqui saia ela é, na minha perspetiva, 

bastante inócua. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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------- Depois, devo dizer-lhe também, que lhe ouvi algumas afirmações sobre o 

desenvolvimento das obras ao Hospital, que eu acho que o Senhor deveria ter contido. 

Eu penso que não foi útil, nem inteligente, nem sensato porque entretanto nós para 

resolvermos este problema vamos ter que continuar a negociar e porventura o Senhor 

Presidente da Câmara vai ter que refletir e voltar atrás com algumas afirmações que 

fez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Segunda questão. Eu do alto dos meus 56 anos já me habituei a ser devoto de S. 

Tomé, porque já concluo um bocado que às vezes quando recorremos aos Santos, 

eles são tão solicitados e Deus concede-lhes uma percentagem tão pequena de 

milagres, que às vezes corremos o risco de não ter milagres. Portanto, às vezes o 

melhor é ir a Deus do que andar a perder tempo com os Santos. -----------------------------

------ Isto vem a propósito de quê? Isto vem a propósito das informações descabidas 

que o Senhor Paulo Seara aqui fez, em que eu acho que prestou um mau serviço, 

porque as situações não se resolvem com ânimos inflamados. Como sabe, nos últimos 

tempos temos estado a perder milhares de empregos todos os dia, estamos fartos de 

bandeiras e cartazes na rua e não conseguimos inverter o problema.------------------------ 

------ Portanto, acho que a sensatez e a inteligência, às vezes, embora nós 

desesperemos muitas delas, são ainda o melhor caminho para resolver algumas 

situações. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu vou ter que ser claro e vou dizer ao Senhor Dr. Paulo Matos que assumiu hoje 

aqui o protagonismo de ser o barão do PSD na defesa deste assunto do Hospital, que 

já há quase um ano que eu venho ouvindo o PSD e a Dr.ª Paula Cardoso a falarem 

deste assunto do Hospital recorrentemente, com reuniões com o Conselho de 

Administração do Hospital do Baixo Vouga, com agendamento de reuniões com o 

Senhor Secretário de Estado, com palpites de que irá acontecer isto ou aquilo. Eu dir-

lhe-ia o seguinte Dr. Paulo Matos, e estamos a falar para nós que somos Governo, a 

Sr.ª Dr.ª Pula Cardoso, dada a sua assertividade, é uma pessoa que eu penso 

considerada, quer em termos da Assembleia da República, quer em termos de PSD. E 

como o Senhor sabe também quanto eu, lamentavelmente mas é assim, e já o era no 

anterior ciclo Socialista, grande parte das decisões, não são tomadas com pedidos de 

informação na Assembleia da República, porque só responde quem quer e quando 

quer. Já antigamente acontecia. Nós fizemos muitas perguntas ao Governo Socialista, 

de muitas coisas que eram asneiras absolutas, que acabaram por ser feitas, mas às 

quais ninguém nos respondeu. --------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, como já temos essa experiência, temos nós agora a obrigação de fazer 
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mea culpa, nós que somos Governo e irmos diretos a Deus, ou seja, ao Senhor 

Ministro. Eu acho que era aí que a Dr.ª Paula Cardoso deveria ter ido. O Senhor 

Ministro vai várias vezes à Assembleia da República, mas não precisa de lá ir, há 

canais e há mecanismos para irmos diretos ao Senhor Ministro, que é quem manda, 

que é quem toma as boas e más decisões, que é quem as subscreve e é quem manda 

no Senhor Presidente do Conselho de Administração do Hospital Baixo Vouga. Não o 

fez, digo eu, aparentemente, e acho que fez mal, porque se calhar vamos ter que o 

fazer. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Depois, o Partido Socialista fez o quê? O que é que fizeram os Deputados por 

Aveiro do Partido Socialista relativamente a esta matéria? Há alguma coisa que se 

conheça? Que eu saiba, não. Se fizeram, fizeram pouco, porque daquilo que se ouviu 

a situação continua na mesma e a Assembleia da República tem ainda algum peso 

pela sua dimensão, não por atos isolados, mas nós temos aqui Deputados do CDS, do 

PSD, do PS e dos Partidos de Esquerda que estão seguramente a favor de uma 

situação, de manutenção e de correção daquilo que é o Hospital de Águeda neste 

momento. É bom não esquecer, como aqui já foi referido, que a política da química 

seca e de toda a ordenação hospitalar, vem efetivamente do tempo do Eng. Correia de 

Campos, que foi dos primeiros a desenhar uma semi-privatização da saúde. -------------

------ Portanto, isto está a ter uma certa continuidade, se nós formos medir aquilo que 

está a ser feito, com aquilo que já estava previsto ser feito, nós estamos no fundo 

numa certa continuidade. Podemos aqui discutir se está bem ou se está mal, todos 

nós temos opiniões de coisas que estão bem e de coisas que estão mal, eu também 

acho que há coisas que estão mal. É contra esse tipo de situações que nós devemos 

que combater. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ O CDS fez o quê? O CDS pediu aos Deputados na Assembleia da Republica, 

que fizessem o favor de o informar sobre o que é que se estava a passar 

relativamente ao Hospital de Águeda e quais eram as ideias e as estratégias do 

Ministério da Saúde relativamente ao Hospital de Águeda. Os Deputados por Aveiro 

do CDS meteram também eles, um requerimento na Assembleia da República para 

pedir informações ao Senhor Ministro, que tem trinta dias para lhes responder. ---------- 

------ Na altura, foi minha opinião que estávamos a perder tempo e efetivamente 

estivemos. Os Deputados do CDS não disseram nada porque não têm resposta 

nenhuma, porque o Senhor Ministro não disse nada, nem respondeu. ----------------------

------ Portanto, há aqui coisas que nós vamos ter que reformular a nossa maneira de 

ser e de estar perante aqueles que nós nomeamos, nos quais nós votamos, que são 
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representantes, que devem prestar contas a quem neles votou e que pura e 

simplesmente fazem e acontecem. --------------------------------------------------------------------

------ Enquanto o Senhor Ministro se cala, provavelmente por estratégia, pergunto eu, o 

“Zeca Afonso” vai limpando o Hospital, vai desenhando a estratégia toda e quando ela 

estiver implementada no terreno, o Senhor Ministro defere e nessa altura o Paulo 

Seara pode ir para a rua com os cartazes todos que quiser que não vai resolver 

problema nenhum, garanto-lhe. -------------------------------------------------------------------------

------ Eu acho que a situação é outra, eu acho que ela passa por uma situação 

concertada, mas uma situação de força interna de cada um de nós relativamente a 

quem manda nos Partidos e a quem manda no Governo. Não vale a pena perder 

tempo com quem não pode acudir ao fogo. --------------------------------------------------------- 

------- Senhor Paulo Matos, também verifico hoje que há doze anos atrás, eu tinha uma 

opinião sobre esta matéria que hoje mantenho no absoluto. há cerca de doze anos 

numa visita do Dr. António Pinho ao Hospital de Águeda, era o Dr. José Brenha Diretor 

do Hospital, quando questionado por um jornalista presente nesta sala, eu disse-lhe 

rigorosamente qual era a minha visão sobre o desenvolvimento do Hospital de 

Águeda, quando em Águeda se falava em construir um Hospital novo, que até já tinha 

espaço destinado na circular interna e na altura era o Senhor delfim do PSD, hoje é 

barão, já defendia um Hospital novo. Nessa altura, eu disse que não precisávamos de 

Hospital novo, só precisávamos de manter aquilo que é bom neste Hospital, reforçar 

aquilo que é bom neste Hospital e não deixar sair daqui aquilo que o Hospital tem de 

útil para as pessoas em termos de qualidade e é aí que temos eu lutar. É óbvio que os 

tempos evoluíram, hoje as situações são muito diferentes. Hoje temos uma situação 

muito complicada, há culpados, uns mais do que outros, mas os culpados é o coletivo 

em geral e hoje temos que conviver com esta realidade. ---------------------------------------- 

------ Nem há Hospital novo e está-se a subdimensionar aquilo que alguns deles têm, 

como é o caso do de Águeda, para sobredimensionar outros Hospitais. -------------------- 

------ Relembrava também que nesse espaço de tempo, fomos pedindo também 

algumas coisas, é bom que não nos esquecemos nunca do trajeto histórico passado, 

que é para não voltarmos a cometer os mesmos erros no futuro. Foram passando por 

cá muitos políticos, que comeram, beberam, sorriram e foram embora, muitos deles 

são hoje comentadores da televisão, dando soluções para problemas eu eles 

ajudaram a criar, mas nunca ajudaram a resolver, portanto, é bom que todos nós 

tenhamos o bom senso de começar a usar as nossas cabeças para pensar, respeitar 

as pessoas, porque ser Dirigente de um País também não é fácil, ter que aturar muitas 
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cabeças e umas mais impulsivas que outras. Fundamentalmente é bom que usemos a 

nossa cabeça com rigor, com dignidade, com honestidade e com respeito por aqueles 

que nos Governam que no fundo fomos nós que os colocámos lá, mas sem cedências. 

------ Nesse espaço, claro que passou por Águeda muita água por debaixo das pontes, 

fomos ficando sem o Hospital, no terreno de facto, sem os acessos à A1, felizmente 

ficámos sem a A32. Ficámos desgraçadamente, e agora que se fala no Hospital, sem 

o acesso a Aveiro, ainda estou à espera do artigo do José Vidal de resposta àquilo 

que escreveu um dia a dizer que alguns prometiam e o Gil Nadais cumpria e que a 

autoestrada ia arrancar, está escrito no Região de Águeda. Depois daquela ida do 

José Sócrates às abas da serra onde anunciou que ia dar quarenta milhões. 

Lamentavelmente não temos esse acesso, porque se tivéssemos até tínhamos um 

problema em discussão mais diluído. Tínhamos outros recursos em termos de timings 

que não temos neste momento. -------------------------------------------------------------------------

------- Estamos a discutir o Vale do Vouga, continuamos a discutir se é bom ou se é 

maus, de vai para o Turismo ou se não vai, se há dinheiro ou se não há. ------------------

------- O saneamento está nas mãos da AdRa que não mexe, atenção Senhor 

Presidente que demos-lhe meio ano e voltaremos para cá para o Senhor nos dizer o 

que é que a AdRra anda a fazer, se anda só para cobrar dinheiro ou o que é que anda 

a fazer. Agora, andamos também às voltas com muitas obras, que entretanto algumas 

do passado eram urgentes, numas está a fazer, noutras estás a exaurir os dinheiros 

dos nossos impostos. Eu devo dizer que enquanto isto tudo foi passando, nós por cá, 

estúpidos, atinjo-me a mim em primeiro lugar, fomos deixando que os outros 

brincassem um bocado connosco, ostentando a nossa falta de força, defendendo 

demasiadamente, às vezes, algumas cores que já estavam um bocado esbatidas e 

coeresponsabilizando-nos em não ter as estruturaras necessárias a custos decentes e 

deixando que agora não as vamos ter nem a custos decentes nem a custos nenhuns. -

------ Portanto, meus Senhores, é bom que invertamos rapidamente a nossa maneira 

de ser e de estar perante os nossos políticos e perante fundamentalmente quem está 

no topo e quem decide. -----------------------------------------------------------------------------------

------ Posso dizer-vos que o CDS face às faltas de respostas que teve, já tomou as 

medidas necessárias para que quem manda faça o favor de se apressar porque nós 

queremos saber o que é que se vai passar e queremos saber da boca de quem manda 

no Partido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Senhor Presidente, relativamente á reunião do próximo dia 13, o Senhor terá uma 

reunião às 10 horas da manhã com o Senhor Presidente do Conselho de 
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Administração, o CDS terá uma às 14h da tarde também com o Senhor Presidente do 

Conselho de Administração. O CDS vai fazer perguntas também e vai fazê-las muito 

diretamente. Terá a responsabilidade, como sempre teve, de ajuizar aquilo que lhe 

dizem e tentar aprender, porque todos nós nisso um bocado ignorantes nesta matéria, 

tentar aprender com aquilo que nos dizem, perguntar e informar-se e saber se há 

algumas coisas daquelas estão a ser feita neste momento e se até são justas e 

corretas algumas são e outras obviamente não serão. -------------------------------------------

------ Portanto, quando falamos de afectações de consultas externas estamos de 

acordo, por acaso anotei aqui, a dermatologia, e endocrinologia e otorrino, que não 

aparecem e portanto, numa sequência daquilo que foi dito, que vai ser feito, não vejo 

razão porque é que também não podem ser feitas, mas provavelmente o Senhor 

Presidente do Conselho de Administração não disse tudo e provavelmente é essa a 

intenção dele também. O SIV, Suporte Intensivo de Vida é uma excelente medida, tem 

que ser apoiada porque pode salvar inúmeras vidas. Agora, há outras coisas que nós 

estranhamos, nomeadamente a contabilidade dos números. Diz o Conselho de 

Administração que Águeda vai servir 63 mil doentes. Se nós contabilizarmos aquilo 

que o Hospital de Águeda estava a fazer e a assistência que estava a dar, que dava a 

Albergara, a Sever, a Oliveira do Bairro e a Anadia, há aqui uma subtração de 

números que em termos matemáticos nós também não entendemos. Compreendemos 

os de Estarreja porque estão alocar a Murtosa, vai sensivelmente para os 38 mil 

habitantes, aqui não percebemos. ----------------------------------------------------------------------  

------ Tentámos perceber e sem querer ser mal dizentes, o Senhor Presidente do 

Conselho de Administração, diz no Jornal de Notícias, cujo título é que “Anadia pode 

entrar no Centro Hospitalar”, pode e deve, porque as pessoas não devem ser 

subtraídas dos bons cuidados de saúde. Agora, é efetivamente neste momento uma 

subversão ao projecto inicial do Centro Hospital do Baixo Vouga. ----------------------------

------ Não querendo ser mal dizente, eu tanto quanto penso o Senhor Diretor do Centro 

Hospital do Baixo Vouga vem de Anadia e há mais gente, neste momento, ligada a 

Anadia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Senhor Presidente, espero que entenda que há alturas que não se pode permitir 

que a matemática se utilize como puro ato de alienação. Isto para lhe dizer o quê? 

Que aqui há uns tempos atrás quando andávamos na área jurídica, V/ Ex.cia um dia 

dever ter pensado mandar tocar o sino arrebate, porque o Dr. Conde Rodrigues lhe 

passou a perna, mentiu-lhe, aldrabou-o e eu disse neste Assembleia que quem mente 

é mentiroso, quem aldraba é aldrabão. Na altura, um Senhor Chefe de Redação de um 
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Jornal local ficou muito pasmado, como é que é possível chamar a um Governante de 

aldrabão. Um Governante ou qualquer outra pessoa só é aquilo que identifica a forma 

como ele se comporta, se ele aldraba é aldrabão, se mentiu é mentiroso. O Senhor 

Presidente já tem a experiência dessa matéria e é bom que medite sobre ela. 

Colocando de lado as quezílias entre Anadia a Agueda, que eu pendo que não devem, 

não podem e não têm que existir, porque as populações não se podem compadecer 

de ter Dirigentes que andam à bulha. Todos temos direitos iguais, pagamos impostos 

iguais e temos que ter acesso a saúde igual. De qualquer das formas era bom referir 

que nada tem que ser subtraído a ninguém, pelo facto dos outros terem ao acesso, 

aquilo que nós também temos. Isso tem que ser dito, muito claramente, Senhor 

Presidente, ao Senhor Dr. José Afonso, de que não faça jogos subterrâneos nessa 

matéria, se os quiser fazer que os ponha em cima da mesa que nós somos gente 

séria, somos gente inteligente e sabemos discutir aquilo que se quer fazer em bem de 

todos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Depois, diria que se discute aqui também de que a transferência das análises 

para o Hospital de Aveiro se fazem em termos economicistas. É óbvio, se o Hospital 

de Aveiro tem capacidade instalada para meio milhão de análises e só faz trezentas 

mil, se tirar de Águeda que funciona bem e faz trezentas mil, se lhe tirar duzentas, 

deixa Águeda sem capacidade de sobrevivência, vai rentabilizar um serviço por 

acrescento de duzentas mil. É obvio que quando chegar às quinhentas mil, se calhar, 

o serviço começa a rebentar pelas costuras e então é necessário fazer uma 

reestruturação dos serviços, aumentar a qualidade, aumentar o espaço, aumentar os 

recursos humanos e então Aveiro passa a trabalhar impecável. Até se tirar as análises 

de todos os lados, então trabalha mesmo bem, porque é possível fazer um excelente 

investimento. Agora, o problema é este, eu entrei há dias com o meu pai no Hospital 

que ia bastante mal, foi necessário fazer análises de imediato para os médicos 

fazerem as respetivas análises. No futuro não sei como é que vai ser, encostam os 

doentes a uma maca, vão de motorizada levar as amostras a Aveiro, para meter num 

computador. O então, ficam à espera, três, quatro, cinco, seis horas até que haja 

análises suficientes para um carro se deslocar a Aveiro para fazerem as análises, para 

depois meter no computador. É uma situação que deve preocupar, que não é correta 

nem é honesta. Isto não pode acontecer. São situações destas que o Senhor Diretor 

do Centro Hospital tem que responder. ---------------------------------------------------------------

------ Eu ouvi falar que a “quimica seca” pode ser muito boa, mas é preciso investir 

numa excelente máquina que custa muito, muito, muito dinheiro. Eu não sei se é 
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verdade, mas ouvi falar em meio milhão para ter uma boa máquina. Depois, tanto 

quanto ouvi falar também, 65% dos episódios de urgência que acontecem no Hospital 

de Aveiro são falsas urgências. O que quer dizer que se fossem tríadas nos Hospitais 

locais ou nos respetivos Centros de Saúde, não precisavam de ir entupir o Hospital de 

Aveiro. O que quer dizer que se eliminarmos as urgências do Hospital de Águeda a um 

nível superior elas obviamente vão ter que ir para algum lado. Eu já ouvi dizer que 

neste momento já há menos pessoas a recorrer às urgências do Hospital de Águeda, 

porque se lhe retiram serviços, como por exemplo ortopedia, quando eu cair e tiver um 

problema numa perna, não vou para o Hospital de Águeda. ------------------------------------

------ Depois, há um outro aspeto, Senhor Presidente, que eu queria referir para o 

Senhor não se esquecer de o colocar em cima da mesa. O Hospital de Aveiro vai 

passar a Hospital de Apoio de nível Universitário e obviamente que pretende, da 

mesma forma que a Universidade de Aveiro é altamente conceituada, pretende 

também prestar um serviço de medicina de qualidade aos estudantes futuros médicos 

e para o fazer tem que ter médicos de qualidade, infra-estruturas de qualidade e meios 

humanos de qualidade. O que é que acontece aqui? Se transferir os médicos bons dos 

Hospitais periféricos como o de Águeda, é obvio que os médicos do Hospital de Aveiro 

vão ser transferidos a Professores Universitários, porque vão dar aulas a estudantes 

universitários e este aspeto tem a ver, por um lado, com a própria infra-estrutura 

hospitalar, o Hospital tem interesse em transferir os bons técnicos para lá e eles 

também porque isto de ser professor universitário é capaz de dar mais do que 

meramente chefe de serviços, para além do próprio prestígio. ---------------------------------

------ Senhor Presidente, é bom que isto também seja esclarecido, porque as coisas 

precisam de ser limpas, até um ponto em que nós tomemos decisões e entendamos 

que é justo aquilo que nos estão a fazer, possamos com clarividência aceitar ou não 

aceitar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Diria também que estranhei que no ato de tomada de posse, o Senhor Presidente 

do Conselho de Administração do Hospital do Baixo Vouga tivesse referido que havia 

um estudo em finalização. Aliás, ele deveria saber que havia um estudo que já estava 

finalizado. Podemos discuti-lo e podemos ser críticos relativamente a ele. Eu se calhar 

tenho críticas relativamente àquele projeto que foi feito, mas, se calhar, foi feito num 

determinado contexto e foi feito no pressuposto de apreciação de algumas entidades 

que agora não são as mesmas que estão a analisar este. --------------------------------------

------ De qualquer dos modos, também lhe devo dizer Senhor Presidente, que 

porventura, com menos dinheiro do que aquele que inicialmente estava previsto, se 
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consegue fazer obras, se for esse óbice a fazê-las, mas também lhe digo uma coisa, 

não estou grandemente preocupado, sabe porquê? Porque isto de dizer que não há 

dinheiro é uma treta, é óbvio que há dinheiro, os Fundos foram alocados ao Senhor 

Ministro das Finanças e o Senhor Ministro das Finanças tem uma esferográfica que 

assina quando ele quer, é uma questão de vontade política. Também não estou 

preocupado quando o Senhor disse que o empreiteiro tinha que ser indemnizado, 

porque nós também sabemos que o Governo chama lá o empreiteiro e conversando 

essas coisas são sempre resolvíveis. É resolvido o problema do empreiteiro, é 

resolvido o problema da alocação dos fundos, que foram alocados ao Ministro com 

outras intenções, é evidente e nós sabemos disso, mas podem efetivamente 

desviados para onde o Ministro quiser, basta que se ache que é fundamental aquilo 

onde tem que ir o dinheiro. Não vela a pena ficarem preocupados com a falta de 

dinheiro, porque falta de dinheiro há em todo o lado neste momento. ------------------------

------ Senhor Presidente, eu sugeria-lhe que estivesse atento a estas questões que eu 

coloquei, elas serão seguramente pertinentes. Dir-lhe-ei também que o CDS está a 

fazer, da parte que lhe toca, aquilo que acha que deve fazer relativamente àquilo que 

num Partido que é Partido do Governo não tem feito até agora, e um Partido do 

Governo tem fundamentalmente uma coisa, é a informação. Podemos não gostar, 

podemos ter que engolir aquilo que nos dizem, mas quem é do Governo tem que ser 

informado, quer seja o PSD, quer seja o CDS, sejam Ministros do PSD, sejam 

Ministros do CDS, têm a obrigação de dizer qual é a estratégia que têm, o que é que 

querem fazer e sustentar porque é que querem fazer. Nessa matéria, Senhor 

Presidente, volto a dizer, que não vale a pena virmos aqui porque estas Assembleias 

só servem para desmobilizar e enfraquecer. --------------------------------------------------------

------ Quando o Senhor Presidente quiser resolver problemas, volto a dizer-lhe, reúna 

os Grupos Municipais, estude com eles no silêncio a estratégia daquilo que tem que 

ser feito, porque o Senhor já sabe que política faz-se em Lisboa, na hora certa, no sítio 

certo e com quem tem que ser. Quando o Senhor tiver que ameaçar o Senhor 

Secretário de Estado que não lhe responde e que faz e acontece, eu aconselho-o a 

uma coisa, Senhor Presidente, compre um saco cama, chame as televisões, deite-se à 

porta do Ministério, que eu garanto-lhe que o Secretário de Estado que o recebe.” ------ 

------ José Carlos Raposo Marques Vidal – PS : --------------------------------------------------

------ “Começo por achar que esta Assembleia foi bem convocada, começo por achar 

que não é inócua, como diz o meu colega de bancada, porque basta ver que está aqui 

povo de Águeda e estando povo de Águeda tudo que seja esclarecimentos, tudo que 
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seja possibilidades de nós termos conhecimentos acrescidos de qualquer situação é 

positivo. Para nós, que ficámos a saber mais desta situação e para o povo que nós 

representamos, será sempre positiva a situação da convocação desta Assembleia. ----

------ Em relação aos processos já tudo foi dito. Houve aqui processos estranhos que, 

começando pelas intervenções do PSD, neste caso, pelo Dr. Paulo Matos, uma boa 

intervenção em termos genéricos, demasiado comprida, uma intervenção política, mas 

uma intervenção que não nada a ver com aquilo que o PSD tem dito. Na semana 

passada, depois de mais uma reunião com a Dr.ª Paula Cardoso, do Dr. Paulo Matos, 

do Eng.º. Hilário com o Conselho de Administração, vieram para os jornais dizer que 

não era uma situação para ser empolada e que devíamos manter-nos serenamente 

calmos. É o que veio nos jornais, não sei se eles o disseram ou não. Uma semana 

depois a exaltação e a luta do Dr. Paulo Matos, numa luta total contra a Administração, 

contra o Governo e contra estas decisões todas. Portanto, numa semana ele 

conseguiu mudar a posição que trouxe da reunião com a Administração para uma 

posição que se aproximasse dos interesses do povo e conseguiu multiplicar isso para 

dizer aquilo que vocês queriam ouvir. Isto só para dizer que a política também é isto. --

------ Nós, às vezes, também falamos para vocês, também enrolamos as situações e 

também brincamos um bocado com isto tudo e brincar com isto tudo levou ao caminho 

que hoje temos aqui, não só em Águeda mas como no País. Brincar com isto tudo 

levou a algumas situações que o Professor Martins ali disse, levou a algumas 

situações das questões das estradas, que eu respondo já, eu escrevi isso sobre as 

estradas e foi verdade que no tempo do Eng. Sócrates pela primeira vez com esta 

Autarquia foi colocado duas vezes nas Estradas de Portugal a estrada Aveiro-Agueda. 

Da primeira vez devido aqueles que dão opiniões todos os dias nas televisões, 

daqueles que mandam no País, que fizeram corrupção e enriqueceram com a 

corrupção, desde 86, desde que entramos na Comunidade Europeia, esses 

concorreram e queriam um milhão pela estrada daqui a Aveiro. Foi anulado o 

concurso. Mais tarde foi posto mas entretanto mudou o Governo, mudaram as 

situações e a estrada não foi construída. -------------------------------------------------------------

------ Mas vamos agora à situação atual, não podemos esconder, a incompetência de 

oito meses para nomear uma Administração. Não podemos esconder que no 

Orçamento de 2012 não havia trezentos mil euros para as obras e para a candidatura 

ao milhão e quatrocentos mil do QREN, o quer dizer que em dezembro de 2011 já 

nada se ia fazer no Hospital de Águeda. Não nos podemos esquecer que em março 

veio a suspensão total da candidatura do QREN, mas três meses antes já estava 
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decidido. Não podemos esquecer e aqui é que é a minha desconfiança e a minha 

estranheza e não conheço o Senhor de lado nenhum, que este Presidente disse ao 

nosso Presidente da Câmara que estavam a fazer dois projetos, o projeto A e o projeto 

B. Dois projetos de obras de requalificação das unidades básicas. O projeto A que eu 

disse na última Assembleia que devia de ser “acabou” e o projeto B que eu disse na 

última Assembleia que era “vamos ver”. Isto porque não havia dinheiro para o A nem 

para o B. Portanto, devem ser dois bonitos projetos. Já depois da oferta dos trezentos 

mil euros da Autarquia, do vosso dinheiro e do meu, o senhor Presidente da Câmara 

disponibilizou trezentos mil euros para as obras da unidade de urgência básica. Por 

estranho que pareça o Presidente da ARS Cento, superiores hierárquicos do Centro 

Hospitalar, não sabia de nada, nem sabia dos trezentos mil euros disponibilizados pela 

Câmara, nem sabia do encerramento da situação das análises, estranho. Quer dizer 

que este Senhor e esta Administração trabalham sozinhos? Quer dizer que eles 

decidem por si? Quer dizer que decidem que acordo com as políticas liberais do 

Governo e do PSD de tal maneira que os nossos Deputados do PSD vieram dizer que 

estamos a empolar, isto é tudo calmo, disseram na semana passada nos jornais. 

Alguma coisa é estranha, que os superiores hierárquicos da Administração do Hospital 

não saibam ou então estão a mentir. Ao chegarmos aqui, esta parte é a parte 

estranha, a parte da discussão e das posições desta Assembleia, não se pode fazer 

muito, mas tem que se fazer uma coisa, participar, isto foi o princípio da participação. 

Não se pode fazer muito e é preciso dar opiniões, seja no dia-a-dia no café, seja lá 

fora, seja em qualquer parte. ----------------------------------------------------------------------------

------ Tendo ouvido agora uma intervenção mínima do público, aproveito para 

esclarecer uma situação. Quando são convocadas Assembleias Municipais 

Extraordinárias, não há intervenção do público. Se for convocada uma reunião com a 

Assembleia, se o Senhor Presidente pedir uma reunião para com o povo, qualquer 

pessoa pode falar, mas também qualquer pessoa vai poder falar na próxima 

Assembleia no final de Junho, em que há um período antes da ordem do dia, em que 

qualquer pessoa falar e há um período no final da ordem do dia em que qualquer 

pessoa pode falar. ------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Senhor Presidente está um bocado atado de mãos e pés, neste caso era bom 

que todos falassem, mas irá haver novas reuniões com a população, mas vai haver 

possibilidades se vocês todos participarem, porque só assim é que isto tem sentido, só 

assim é que a democracia tem sentido, só com as nossa opiniões diferentes é que tem 

sentido, Neste momento, não é possível continuarmos. -----------------------------------------
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------- Para terminar, há uma situação de uma Moção para ser discutida nesta 

Assembleia para ser eventualmente aprovada, em que são elencadas algumas das 

medidas, algumas das situações que podem ser tomadas. Já verificámos que o PSD 

já foi recebido três ou quatro vezes. O nosso Presidente da Câmara já esteve uma vez 

com o Presidente do Conselho de Administração, que o vai receber de novo na quarta-

feira de manhã, vai receber o CDS à tarde. Podemos fazer marcações de reuniões 

diárias até que o Senhor esteja convencido. A verdade é que o Dr., Paulo Matos falou 

nisso e o Professor Martins também falou nisso que é o facto de termos que lá ir todos 

e não há Partidos Políticos aqui. ------------------------------------------------------------------------

------ Mas, não podemos exigir aquilo que é impossível, não queremos um Hospital 

novo. Temos aquilo que o nosso Presidente com o vosso dinheiro garante, que é a 

manutenção do serviço básico de urgência que estava prometido e desapareceu e se 

depois for preciso mais obras, o nosso Presidente já disponibilizou o vosso dinheiro 

para conseguimos fazer mais obras, porque a saúde é um bem essencial. Também 

concordo que não se deve fazer guerras entre Anadia, Águeda, Albergaria, isso não 

interessa, porque a saúde é para todos. Devemos manter as nossas qualificações 

para poder servir qualquer utente, venha ele donde vier, esteja ele onde estiver. É isso 

que é a saúde, a saúde é para todos. O que não é para todos, já verificámos e eu 

quero ir de encontro com o que o Paulo Seara disse, está a verificar-se uma 

progressiva transformação/ privatização no Serviço Nacional de Saúde. A saúde não 

dá dinheiro, só dá prejuízo, cada vez abrem mais Hospitais privados. Será que os 

privados apostam no prejuízo? As urgências dão prejuízos, mas eles abrem Hospitais 

com urgências. Será que dão prejuízo? Ora, a situação que se põe aqui é esta, de 

privatização em privatização, nós vamos perdendo o sustentáculo de um serviço que 

foi considerado em termos europeus, um dos melhores serviços e um exemplo da 

Europa do serviço participado e do serviço democrático e é aí que eu quero chegar. ---

------- Esta luta que sirva, pelo menos, para alertar a população para isso. Não é só o 

Hospital de Águeda que está a ser posto em causa, é todo o serviço público, que vai 

da saúde, à educação, às escolas privadas, que vai aos transportes, a todos os 

serviços que nós tínhamos, alguns mal outros bem, mas que neste momento estão a 

ser atacados. São os vossos direitos, são impostos que estão a ser postos em causa, 

são as vossas condições de vida que são muito mais difíceis para a maior parte dos 

que estão aqui do que as minhas. ----------------------------------------------------------------------

------- Hospital de Águeda, Senhor Presidente da Câmara, eu estava ali a discutir com 

o Dr. Paulo Matos, a questão da moção, há aqui uma questão jurídica. Se a Câmara 
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aprovasse esta moção podia ser discutida aqui em termos de proposta e não haveria 

problema nenhum, sendo o Presidente da Câmara a apresentá-la no momento do 

início, há aqui algumas dúvidas da Mesa em relação à aceitação ou não para a sua 

votação. Eu estou disposto subscrever a moção para que ela possa ser eventualmente 

assinada e a partir daí ultrapassar esta situação jurídica. O que eu queria era que os 

Representantes do CDS, do PSD e dos Independentes de subscreveriam ou não, eu 

retiraria a questão da gestão danosa. É uma proposta que eu apresento se o Senhor 

Presidente da Câmara assim o desejar.” -------------------------------------------------------------

------ De seguida o Senhor Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, que usou da palavra nos seguintes termos: ---------

----- “A intenção que tivemos ao colocar aqui esta proposta, ela não foi sequer 

aprovada em reunião de Câmara, é uma proposta que o Senhor Presidente da 

Câmara apresentou aqui. Mas a ideia foi que ela pudesse ser subscrita por todos, 

porque tudo aquilo que está nesta proposta, não carece da aprovação desta 

Assembleia Municipal. O que está aqui é reforçar este tipo de atitudes que podem ser 

tomadas. Eu, obviamente e no princípio que era uma proposta para ser assumida por 

todos, obviamente que estou disponível para fazer as correções e aquilo que 

entendam que seja adequado. Não tenho o mínimo de problema sobre essa situação. 

------- Aproveitaria para responder a algumas das questões que foram feitas. O 

Presidente da Câmara corre sempre o risco, ou é precipitado ou agiu tardiamente, 

depende sempre dos pontos de vista. Eu posso vos dizer que acho que tive a calma 

que entendi, aquela que foi possível e posso vos dizer que para falar com alguém em 

Lisboa foi muito difícil. O último estratagema que utilizei foi colocar a minha secretária 

durante vários dias com ordens rigorosas para de duas em duas horas estar sempre a 

ligar para o Gabinete do Ministro e sempre lhe diziam “não se preocupe que a gente 

vai devolver a chamada”, mas como já na semana anterior nunca tinham devolvido a 

chamada e como as ordens era para voltar a ligar, passado duas horas voltava a ligar. 

Ao fim de 3 ou 4 dias nisto entenderam por bem ligar ao Presidente da Câmara. Aquilo 

que eu senti foi que estiveram a fazer o “frete”, porque as reuniões estão pedidas e 

também não temos resposta para isto. ----------------------------------------------------------------

------ Não me vou alongar sobre as considerações, se não estaríamos aqui não sei 

mais quantas horas. Só queria esclarecer que não há divergência nenhuma entre 

aquilo que eu disse e o Dr. Brenha, dizemos as mesmas coisas, ele não se acredita 

que saiam as consultas, mas aquilo que se passa é que nesta carta que eu recebi 

assinada pelo Senhor Presidente do Conselho do Centro Hospitalar, não são referidas 
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aqui as consultas de ortopedia e se viu que se enganou, o que teria que fazer era 

retificar. Aquilo que eu disse, eu não me acredito, nunca foi dito, efetivamente, aquilo 

que ele desenha para o Centro Hospitalar não está aqui. --------------------------------------- 

------ Esta Assembleia foi convocada porque aquilo que eu penso e que eu entendo, 

neste momento, é que se nós não mostrarmos que somos capazes de fazer força e 

conjuntamente, as decisões serão aplicadas. Isto é aquilo que eu penso, eu não gosto 

de andar aqui a convocar Assembleias Municipais. Aliás, tenho tido um cuidado 

extremo a gerir esta situação, porque poderia ter convocado esta Assembleia 

Municipal de uma outra forma, muito mais inflamada a incentivar tudo e todos. -----------

------ A minha atitude tem sido de muita serenidade, porque eu acho que há aqui 

algumas decisões que ainda podem ser reversíveis. Eu entendo que é possível, 

porque algumas coisas que estão aqui e se eu falo em gestão danosa, é porque acho 

que é possível. É isto, eu acho que é possível e penso que nós temos de colocar todos 

os cenários e obrigar as pessoas que estão no Conselho de Administração a pensar 

naquilo que estão a fazer, porque isto de estar na política tem consequências, não só 

os Autarcas que têm que prestar contas ao Tribunal de Contas e a tudo quanto é 

Polícia neste Pais. Todos aqueles que são nomeados também têm de prestar contas e 

eu acho que aquilo que está em causa é uma má decisão a todos os níveis. --------------

----- Meus Senhores, se houvesse o dossier com os números, tinham-me calado logo, 

porque é isso que eu faço, eu dou-vos os números sempre que vocês os pedem, 

porque é que não encontramos transparência do outro lado e encontramos um muro 

de silêncio e temos de andar á procura dos rumores que nos chegam. Não pactuamos 

com isto. É isto que está em causa. -------------------------------------------------------------------

------- Eu não quero que tratem nas minhas costas, nas costas do Presidente da 

Câmara, os assuntos que dizem respeito a Águeda e às pessoas de Águeda. É uma 

falta de respeito que tem sido tida para com a Intuição, Presidência da Câmara de 

Águeda e faltas de respeito devem ter limites, por isso eu decidi convocar esta 

Assembleia Municipal e por isso, acho que devemos de ir à reunião e do CDS nos 

devia acompanhar também e colocar todas as questões para todos ficarmos 

esclarecidos daquilo que queremos. ------------------------------------------------------------------- 

------ Meus Senhores, eu estou convencido daquilo que disso, se entenderem que 

devem alterar a proposta e aprová-la, estarei disponível para isso porque são atitudes 

que estão lá que enquanto Presidente da Câmara posso vos dizer que tomá-las-ei, 

mas acho que se estivermos todos, antes de termos de tocar o sino a rebate porque 

fecharam mesmo, acho que é melhor e podem querer tomar alguma atitude, mas nós 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 
 
 

Ata da 3ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 08 de Junho de 2012 

44

estamos atentos e sabemos aquilo que queremos”. ----------------------------------------------

------ Paulo Manuel Matos Soares – PSD: ----------------------------------------------------------

------ “Subscrevo as preocupações do Senhor Presidente da Câmara e também o limite 

da paciência. Entendo há muitos anos, que a forma como o Poder Central trata as 

Autarquias é inadmissível, e nos tempos em que vivemos muito menos. As esperas, 

as delongas, as faltas de respeito do Poder Central para com o Poder Local têm que 

acabar e tem que ser os próprios protagonistas do Poder Local a fazer que esse 

procedimento mude. Portanto, não posso estar mais de acordo com o que referiu o 

Senhor Presidente, face a esta questão que se levantou e que a Mesa da Assembleia 

esteve a verificar, de que formalmente uma proposta que vem aqui do Senhor 

Presidente da Câmara sem ir ao Executivo pode gerar aqui um conflito jurídico, mas 

isto para nós é ultrapassável, se de facto, a Mesa pode dar aos Representantes dos 

Grupos Parlamentares dez minutos, para fazermos aqui uma ou duas correcções ao 

texto sem alterarmos o objetivo essencial, que subscrevemos, e isto aparecer como 

uma moção e não como uma proposta, mas uma moção da Assembleia Municipal, que 

era o nosso objetivo inicial, subscrita por todos os Grupos Municipais representados 

nesta Assembleia e que já integra a Comissão que vai acompanhar o Senhor 

Presidente com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar. -------------------------

------ Nós iríamos reunir cinco minutos, acertávamos o texto final. Não deixa de ser um 

proposta importante do senhor Presidente, mas seria subscrita por todos o Grupos 

Municipais e iríamos com essa força à reunião e pedia também ao CDS que não faz 

sentido, do meu ponto de vista, andar a fazer reuniões, mas como já está marcada 

façam-na. Não quero de maneira nenhum interferir na vossa forma de estar. Mas, 

como vamos nomear uma Comissão, tem representantes do CDS que acompanhará o 

Senhor Presidente da Câmara à dita reunião onde, de uma vez por todas, tentaremos 

esclarecer algumas dúvidas. Também é preciso algum bom sendo, e temos tentado 

chegar a soluções de bom senso e que defendam os nossos interesses, que é os 

interesses de todos.” --------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Destas intervenções resultaram algumas contribuições que se entenderam 

pertinentes, pelo que reuniram por minutos os representantes dos Grupos Municipais, 

um Independente e o Presidente da Câmara Municipal e apresentaram uma Moção 

conjunta, tomando como base a proposta apresentada com o seguinte teor: --------------

------ “Tendo tomado conhecimento da decisão do Conselho de Administração de 

encerrar o laboratório de análises clínicas do Hospital de Águeda, substituindo-o por 

“química seca”, e considerando que: ------------------------------------------------------------------ 
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------ É uma decisão sem qualquer estudo financeiro que a suporte; -------------------------

------ Esvazia os serviços prestados no Hospital de Águeda; -----------------------------------

------ Implica perda significativa da qualidade dos serviços de saúde prestados; ----------

------ Implica aumento de custos com o transporte do material a analisar; ------------------

------ Representa aumento de custos para o cidadão; ---------------------------------------------

------ Representa aumento de custos com transporte de doentes que terão de ser 

transferidos por falta de suporte analítico; -----------------------------------------------------------

------ Representa diminuição da quantidade e da complexidade das cirurgias que 

podem ser efetuadas, com segurança no hospital de Águeda; ---------------------------------

------ Implica diminuição da qualidade da resposta dos serviços de urgência; --------------

------ A “química seca” não responde ao despiste básico de algumas doenças, 

nomeadamente do foro cardíaco; ----------------------------------------------------------------------- 

------ A “química seca” não dá resposta às emergências do bloco operatório e tem 

custos muito superiores. ----------------------------------------------------------------------------------

------ A Assembleia Municipal de Águeda em sessão extraordinária realizada no dia 8 

de junho de 2012 deliberou: ------------------------------------------------------------------------------

------ 1) Aceitar o convite do Sr. Presidente da Câmara para que os seus 

representantes participem na reunião já agendada para o dia 13 de junho no Hospital 

de Águeda, constituindo de imediato uma comissão composta por um representante 

de cada força partidária representada na Assembleia Municipal, bem como por um 

representante dos Presidentes das Juntas de Freguesia independentes, para que 

acompanhe o Executivo Municipal nas ações que se mostrem adequadas para a 

defesa dos interesses dos cidadãos de Águeda; ------------------------------------------------ 

------ 2) Promover todos os esforços, junto do Conselho de Administração do Centro 

Hospitalar do Baixo Vouga, para que a decisão de encerramento do laboratório de 

análises clínicas seja revogada; ------------------------------------------------------------------------ 

------ 3) Salientar o enorme descontentamento e preocupação da população utente do 

Hospital de Águeda e dos seus profissionais de saúde, em relação às notícias que têm 

vindo a público sobre o esvaziamento de serviços do Hospital para além do laboratório 

de análises clínicas e de algumas consultas externas como ortopedia e fisiatria, bem 

como, o desvirtuamento do modelo estratégico subjacente à criação do Centro 

Hospitalar do Baixo Vouga, exigindo esclarecimento cabal; ------------------------------------

------ 4) Solicitar a imediata intervenção das entidades competentes, em defesa da 

continuidade da prestação de cuidados de saúde de qualidade do Hospital de Águeda, 

sendo certo que o estudo estratégico de 2010, sobre as competências das unidades 
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que integram o novo Centro Hospitalar, recomenda claramente a criação de um Centro 

de excelência de Ortotraumatologia no Hospital de Águeda (cirurgia ortopédica), como 

principal área de intervenção do Hospital, bem como a aposta nas especialidades 

cirúrgicas em regime de ambulatório e na manutenção e no reforço das consultas 

externas, garantindo o serviço de proximidade aos utentes, com um serviço de 

urgência compatível com a quantidade e qualidade dos serviços que têm vindo a ser 

prestados pelo Hospital de Águeda ao longo dos anos.”------------------------------------------

------ Não havendo mais inscrições, o Senhor Presidente da Mesa colocou a votação a 

Moção feita sob a proposta do Senhor Presidente da Câmara e redigida pelos 

Membros Parlamentares e um Representante dos Independentes, tendo-se verificado 

que a Assembleia deliberou aprovar, por Unanimidade, a referida Moção. ----------------- 

 ------ Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal deu os trabalhos por encerrados, não sem antes agradecer a presença de 

todos, da qual, para constatar, se lavrou a presente Ata, Sessão e que vai ser 

assinada pelo Presidente e pela Primeira Secretária da Mesa. -------------------------------- 

 

 

O Presidente da Mesa: 

 

 

A Primeira Secretária:  

 
 


