
MOÇÃO 

Incentivos para atração e fixação de médicos para exercício de funções no âmbito da 

Medicina Geral e Familiar nas Unidades de Saúde de Torres Vedras 

 

Dados de julho de 2021, referentes ao ACES Oeste Sul, indicam que 20,7% dos utentes não têm 

médico de família. Um problema identificado há muito, com forte impacto na população, 

nomeadamente nos mais vulneráveis, continua sem resolução à vista, apesar das várias 

diligências que foram levadas a cabo pelos intervenientes locais junto do Governo e da 

Administração Regional. 

Considerando que: 

1- O grupo municipal do PSD, em 16-02-2017, no anterior mandato, submeteu à 

Assembleia Municipal uma moção em que se constatava que «nos últimos tempos se 

tem verificado um agravamento no acesso das populações a cuidados de saúde, 

nomeadamente através da interrupção do serviço de médico de família, 

designadamente, nas Freguesias de Carvoeira e Carmões (entretanto parcialmente 

solucionado), Ramalhal, A-dos-Cunhados e Maceira, bem como na antiga Freguesia de 

Matacães. A importância da figura do médico de família é por demais evidente, 

principalmente junto das populações mais idosas e desprotegidas, desempenhado um 

papel fundamental junto das populações, e por essa razão torna-se imperativo 

solucionar de vez este problema.» E solicitava uma «rápida resolução do problema junto 

do Ministério da Saúde». 

2- Os grupos municipais do PSD e do CDS, em 12-12-2017, no início do presente mandato, 

atentos ao problema que, à data, continuava sem solução, apresentaram uma moção, 

assente nos seguintes pressupostos: «Considerando que os municípios, para  além  de 

colaborarem  com  a administração central  e exigirem  desta  a  salvaguarda  dos  

interesses  das  suas  populações,  devem  assumir  um  papel interventivo e efetivo na 

procura e concretização das melhores soluções para os problemas dos seus munícipes. 

Considerando que a fixação de médicos de medicina geral e familiar no concelho de 

Torres Vedras constitui um inequívoco interesse público. Considerando que é  

importante  garantir  a  efetiva  fixação  de  médicos  de  medicina  geral  e familiar no 

concelho de Torres Vedras, aquando da realização de concurso, no presente ano ou em 

anos subsequentes», que visou solicitar ao Executivo Municipal que elaborasse um 

Regulamento Municipal para Atribuição de Incentivos à Fixação de Médicos de Medicina 

Geral e Familiar nas Unidades de Saúde Torres Vedras. 

3- Em 03-04-2018, verificando-se que o Governo e o Ministério da Saúde não haviam dado 

resposta às necessidades do município no que se refere à abertura de vagas para 

Médicos de Medicina Geral e Familiar, pelo que se mantinha elevado o número de 

munícipes sem médico de família, o grupo municipal do PSD apresentou nova moção 

em que solicitava ao Executivo Municipal que elaborasse e pusesse em marcha um 

procedimento, urgente, transitório e extraordinário,  que definisse a metodologia e a 



fixação de incentivos para atração de médicos dispostos a exercer funções no âmbito da 

Medicina Geral e Familiar nas Unidades de Saúde de Torres Vedras onde a carência, 

atendendo às características das populações, era mais premente.  

Estas moções foram chumbadas pelo Partido Socialista, com o argumento que cabia o Ministério 

da Saúde a resolução do problema, com a necessária abertura de vagas nos concursos de 

Médicos de Medicina Geral e Familiar, e que não era da competência da autarquia atribuir 

incentivos para a atração e fixação dos médicos. 

O problema persiste, portanto. O Partido Socialista continua a reclamar «ao Ministério da Saúde 

a adoção medidas excecionais que sirvam a prestação imediata de cuidados de saúde primários 

em falta a muitos cidadãos, na área deste Município.». Como a realidade demonstra, é pouco, é 

insuficiente, é ineficaz. As pessoas desesperam. Reagem. Correm, pelo menos, duas petições 

públicas: «Médicos de família para A dos Cunhados e Maceira», e «Médico de Família para 

Runa». 

 

Ao município não basta identificar o problema e reclamar pela sua resolução.  Ao município 

exige-se que seja parte da solução.  

Pelo exposto, e no sentido de garantir a atração e a efetiva fixação de médicos de medicina geral 

e familiar no concelho de Torres Vedras,  

na última reunião do mandato autárquico de  2017-2021, a 6 de setembro, as forças políticas 

que integram  Assembleia Municipal de Torres Vedras assumem o compromisso de solicitar ao 

próximo executivo municipal que elabore um Regulamento para Atribuição de Incentivos à 

Fixação de Médicos de Medicina Geral e Familiar nas Unidades de Saúde Torres Vedras e que, 

desde logo, elabore e ponha em marcha um procedimento, urgente, transitório e 

extraordinário,  que defina a metodologia e a fixação de incentivos para atração de médicos 

dispostos a exercer funções no âmbito da Medicina Geral e Familiar nas Unidades de Saúde 

de Torres Vedras onde a carência, atendendo às características das populações, seja mais 

premente.  

  

Subscrevem os grupos municipais do PSD e do CDS, 

 


