Barreiro Reconhecido 2016
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
Trabalhadores do Centro Hospitalar Barreiro Montijo EPE
Falar de saúde é falar de vida. Falando de vida é inevitável pensar em qualidade.
A saúde será o bem mais precioso de uma vida. Falar dela – ou da falta dela – é difícil.
Lidar com ela – ou a falta dela –, muito mais. Para todos. Para aqueles que veem a sua
e dos seus afetada e para aqueles que com ela, diariamente, convivem por motivos
profissionais. É um tema tão delicado quanto delicados serão aqueles que cuidam dela.
A saúde encontra-se no mais básico do ser humano. Trabalhar nela reveste-se de
qualquer coisa de especial. É trabalho, mas é, também, um modo de vida.
O Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE foi criado a 1 de novembro de 2009. Integra
o Hospital de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, e o Hospital Distrital do Montijo. 1
Com uma área de influência que cobre os concelhos do Barreiro, Moita, Montijo e
Alcochete, o Centro Hospitalar serve uma população de mais de 213 mil habitantes, de
acordo com o Censo de 2011.2
O Hospital Nossa Senhora do Rosário, dirigido pela Santa Casa da Misericórdia, foi
inaugurado a 18 de janeiro de 1959. Em setembro de 1985 passa a funcionar nas atuais
instalações.3
O Hospital Distrital do Montijo foi inaugurado em 1947. A 16 de fevereiro de 1983, foi
elevado à categoria Distrital. 4
“Enquanto há vida há esperança”.
São médicos, enfermeiros, mas também quem limpa, quem cozinha, quem alimenta os
pacientes, quem lhes trata da higiene, rececionistas, seguranças. Enfim, todos os
profissionais que laboram no Centro Hospitalar, de todos os serviços, de todas as
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categorias. Sem exceção. Quem, com um gesto, uma palavra ou uma ação, “zela” por
aquilo que é essencial na vida de um ser humano.



A todos aqueles que com esforço e dedicação, com brio, com sentido de
responsabilidade cuidam, querem fazer e fazer melhor, buscam a excelência,
abraçam o serviço público – nas condições possíveis.
E pelo seu contributo para a saúde, qualidade de vida e desenvolvimento de
uma Região.

A Câmara Municipal do Barreiro atribui o Galardão Barreiro Reconhecido 2016 na área
do Trabalho e Desenvolvimento Económico aos Trabalhadores do Centro Hospitalar
Barreiro Montijo.

