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DELIBERAÇÃO 
Nº 30/2012 

 
 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal  
Realizada em 25 de Junho de 2012 

 
 

MOÇÃO 
 

REDUÇÃO DE CUSTOS NA SAÚDE 
 

O memorando acordado entre o PS, PSD e CDS e a Troika, acrescido de medidas para além dele, 
têm sido a explicação para as políticas mais desastrosas, em tempos de democracia, em Portugal. 
Está neste caso o sector da saúde onde, graças a uma mera política de redução de custos, 
diminuem progressivamente as consultas nos Centros de Saúde e aumentam as listas de espera 
para cirurgias e exames, entre outros problemas de saúde pública. 
É em consequência desta visão economicista, e de desrespeito pelos utentes do SNS, que se 
encerra a maternidade com maior atividade no país, a Maternidade Alfredo da Costa, forçando as 
grávidas a escolher outros hospitais, apenas para favorecerem os grupos privados que geram os 
hospitais de Loures, Cascais e Vila Franca de Xira. 
É também pelas mesmas razões desta política de saúde que há  medicamentos, destinados a 
doenças graves como a de Parkinson e a de  Alzheimer, a faltarem nas farmácias portuguesas. 
Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro, reunida em 25 de Junho de 2012,  
 
1 - Condena veementemente esta política de saúde, de base economicista, que põe em causa o 
bom atendimento das pessoas e, ao invés, protagoniza a defesa de serviços privados,  
 
2 – Exige explicações para a falta, nas farmácias portuguesas, de medicamentos de primeira 
necessidade, no tratamento de doenças de gravidade identificada. 
 
Aprovada por maioria, com 20 votos a favor da CDU e do BE, 3 votos contra do PSD e 10 
abstenções do PS 
 
Enviar:-   Presidente da Assembleia da República e Ministro da Saúde 
 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

 
Frederico Pereira 
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