
 

 

 

 

COMUNICADO 

 

GOVERNO CONTINUA A BRINCAR COM A SAÚDE DA POPULAÇÃO DO SAMOUCO 

 

É com surpresa e indignação que, mais uma vez, a população do Samouco se vê privada da única médica existente 

na Extensão do Centro de Saúde de Alcochete na Freguesia de Samouco. 

 

Após uma recente diminuição das horas de prestação de serviço efetuadas pela Dra. Waleska Leal, que só foram 

efetivamente repostas após a reivindicação por parte das autarquias, da Comissão de Utentes e da população, a 

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS-LVT) resolveu, com efeitos a partir de 1 de novembro, 

privar a nossa população do acesso aos serviços médicos no Centro de Saúde. 

 

Mais uma vez lamentamos a insensibilidade da tutela relativamente às necessidades da população do Samouco que, 

para além de ter todos os utentes sem médico de família, vê novamente a situação agravada. 

 

A Junta de Freguesia de Samouco, em conjunto com a Comissão de Utentes do Centro de Saúde, tentaram contactar 

de imediato o Sr. Diretor do Agrupamento de Centros de Saúde do Arco Ribeirinho – Dr. Miguel Lemos, tendo o 

Presidente da Junta de Freguesia sido recebido, hoje dia 3 de novembro, pela responsável dos recursos humanos do 

Agrupamento a qual informou que esta situação se deve à colocação de um médico de medicina geral e familiar no 

Centro de Saúde de Alcochete, proveniente do concurso realizado pela ARS-LVT, que levou a prescindir das horas 

médicas realizadas, por uma empresa privada, pela Dra. Waleska Leal. 

 

No entanto, aquilo que se constata é que o referido médico não está a prestar qualquer serviço na Extensão do 

Centro de Saúde de Alcochete na Freguesia de Samouco, estando a ser desmarcadas as consultas agendadas. 

Constata-se ainda que a população se encontra privada de ter acesso à emissão de receitas médicas e de ser 

consultada no Centro de Saúde de Alcochete. 

 

Perante esta situação, a Junta de Freguesia de Samouco, solicitou uma reunião, com caráter de urgência, ao Sr. 

Diretor do Agrupamento de Centros de Saúde do Arco Ribeirinho – Dr. Miguel Lemos, afim de manifestar o seu 

desagrado, reivindicar mais e melhores condições de saúde para a nossa população e obter uma resolução para este 

problema, aguardando a sua disponibilidade para a realização da mesma. 

 

A Junta de Freguesia de Samouco e a Comissão de Utentes do Centro de Saúde do Samouco apelam a toda a 

população para, com a sua determinação e empenho, se juntar a esta luta pelo direito à saúde, manifestando a 

disponibilidade para, em conjunto, encontrar formas de reivindicação caso a situação atual e mantenha. 

 

Samouco, 3 de novembro de 2017  


