ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS

Recomendação
Criação de uma alternativa de estacionamento para os funcionários do
Hospital de Torres Vedras

Considerando que:
1. A pandemia provocada pela COVID-19, obrigou os serviços de saúde a se
adaptarem rapidamente, de forma a melhor dar resposta à crescente procura, como
por exemplo, criando vários circuitos de deslocação interna e novos serviços
dedicados à doença.
2. A escassez de recursos humanos tenha sido atenuada pela supressão das férias
dos profissionais e o facto de deixarem de realizar prestações de serviço noutras
unidades de saúde, bem como, com a abertura de concursos para a contratação de
profissionais como enfermeiros e auxiliares de acção médica.
3. A criação de serviços e respostas dedicadas à doença necessita, para além de
recursos humanos, de espaço físico onde se possam desenvolver.
4. O Hospital de Torres Vedras, tem pouco espaço para onde se pode expandir, sem
sacrificar outras valências. No entanto, como forma de dar resposta às necessidades
de espaço físico, o Hospital procedeu à instalação de várias unidades de
contentores no parque de estacionamento, onde se encontra a funcionar o serviço
de consulta externa, enquanto o espaço onde este estava instalado no hospital
serve, de momento, como unidade de Urgência a doentes COVID-19.
5. A instalação destes contentores sacrificou vários lugares estacionamento,
contribuindo para um maior stress dos profissionais que se deslocam de carro para o
hospital e passam a ter de despender mais tempo na procura de outros locais de
estacionamento, bem como, aumentando o tempo de deslocação até ao seu local de
trabalho.
6. Os profissionais de saúde, para além de palmas e de campeonatos de futebol,
merecem ser valorizados com carreiras e salários dignos. Não estando isso ao
alcance desta assembleia, devemos, pelo menos, mudar aquilo que podemos mudar
e melhorar.
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Assim, a Assembleia Municipal de Torres Vedras, reunida a 24 de julho de 2020,
recomenda à Câmara Municipal de Torres Vedras que:
Produza e entregue a todos os funcionários do Hospital de Torres Vedras,
credenciais que isentem de pagamento do estacionamento na cidade.
Desta forma, a Câmara Municipal apoia não só os funcionários, como a
administração do CHO, que passa a ter mais espaço útil, caso sinta ser necessário
expandir o número de contentores afeto a serviços de prestação de cuidados.

Torres Vedras, 24 de julho de 2020
João Rodrigues
Deputado Municipal do Bloco de Esquerda

