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PROPOSTA 
 

CENTRO DE SAÚDE 

 
Considerando a ausência do normal atendimento aos utentes do Centro de 
Saúde de Castanheira do Ribatejo, provocado pela situação pandémica; 
 
Considerando as dificuldades na marcação de consultas por parte dos utentes, 
em grande parte pelos de mais idade; 
 
Considerando as queixas em crescendo dos utentes quanto à dificuldade de 
atendimento telefónico, por escassez de meios ou de constantes avarias; 
 
Considerando os problemas com que os utentes se deparam quando é 
necessário mostrar os exames aos seus médicos de família. 
 
Os Eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia da União de Freguesias da 
Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras propõem, de novo, que a Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira conjuntamente com a Junta de Freguesia de 
Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, enverede todos os esforços para, junto 
do Ministério da Saúde e na ARS-Administração Regional de Saúde, 
reivindicar/exigir: A dotação através de reforço de pessoal e meios materiais 
necessários aos serviços de atendimentos aos utentes da nossa freguesia. 
 
O normal funcionamento do Centro de Saúde de Castanheira do Ribatejo, de 
forma a que a população da Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, 
seja servida com a qualidade que sirva em pleno as suas necessidades. 
 
 
Esta Proposta foi aprovada por unanimidade, com 12 votos a favor, cinco da 
CDU, seis do PS e um da CM, tendo – se ausentado no momento da votação o 
eleito Luís Veríssimo da CDU, na Assembleia de Freguesia da União de 
Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras em 30 de setembro de 
2020, devendo ser remetida: 
 
 
· Ministério da Saúde 
· Administração Regional de Saúde 
· Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
· Aces do Estuário do Tejo 
· Comunicação Social. 
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