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Moção Hospital Militar
Os

Partidos Subscritores, submetem
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Assembleia de Freguesia da Ajuda a seguinte 20,

moção:

Desde há anos que se vem discutindo a necessidade de dotar a Freguesia da Ajuda
de infraestruturas capazes de apoio naârea da saúde e de apoio social.
Dessas discussões resultou claro que esta oferta para ser eficaz devia ultrapassar as

necessidades da Freguesia da Ajuda e abranger as Freguesias de Alcântara e de
Belém (um alvo de cerca de 45.000 habitantes). Trata-se duma área onde deverá
existir um esforço coordenado de várias Freguesias não só para rentabilizar o
investimento como também para se poder colocar no terreno uma oferta de melhor
qualidade.
Na verdade Lisboa Ocidental não possui uma oferta de cuidados paliativos, de Lares
para Seniores e de Centros de Dia adequados às necessidades destas populações.

A pouca oferta não pública é manifestamente insuficiente,

Têm sido desenvolvidas iniciativas no sentido de a CML adquirir o Hospital Militar
situado na Ajuda e explorá-lo numa parceria com a SanÞ Casa da Misericórdia.

No entanto esta iniciativa ainda não obteve o sucesso esperado, com prejuízo da
população da Cidade, assim como dos militares que hoje tutelam o referido
equipamento.
Face a esta realidade e defendendo que se deve procurar uma solução que responda
aos diversos interesses em presença a Assembleia de Freguesia da Ajuda delibera

solicitar ao Executivo da |unta que desenvolva as necessárias ações junto da CML
para encetar contactos com o Ministério da Defesa e com a Santa Casa da
Misericórdia para se desenvolver um projeto conjunto com finalidade de:

o

Criar uma unidade com capacidade para o apoio à população da
freguesia da Ajuda, Alcântara e Belém com as seguintes valências:

o
o
o
o

o

Centro de Dia
Centro de Noite
Lar de gestão da Junta de Freguesia ou da CML para pessoas
idosas
Centro de reabilitação e recuperação

Criar uma unidade cuidados continuados no âmbito da rede nacional
de cuidados continuados e cuidados paliativos
Na resposta a criar, se faculte ao IASFA, I.P. os recursos humanos e
materiais indispensáveis que lhe permitam, seja por realização de
protocolos de assistência médica e social, ou por seus próprios meios,
dar resposta adequada às necessidades de tratamento ou
internamento dos seus beneficiários
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Que esta Recomendação seja enviada ao Sr. Primeiro Ministro, ao
Ministro da Defesa, ao Presidente da CML
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