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UNIDADE DE SAÚDE 
DE S. MARTINHO
CONCLUÍDA

BOM-SENSO E DIÁLOGO 
EVITAM MALES MAIORES

A SABER

As obras de construção da nova Unidade de Saúde de S. Mar-
tinho do Campo estão concluídas, desde o final de janeiro.

A Câmara Municipal de Santo Tirso, responsável pela 
empreitada, aguarda agora que a Administração Regio-
nal de Saúde do Norte estabeleça a data para a abertu-
ra deste importante equipamento. “Apesar de todos os 
problemas que enfrentámos com esta obra, a autarquia 
conseguiu que a mesma fosse concluída. Agora, depen-
de apenas da vontade da ARS/Norte a sua inauguração“, 
explica o presidente da Câmara, Joaquim Couto.

Com um investimento de cerca de um milhão de euros, 

Algum tempo depois de ter tomado posse, o executivo 
municipal liderado por Joaquim Couto foi confrontado 
com os sucessivos atrasos na conclusão da obra e, de 
imediato, encetou conversações com a empresa constru-
tora com vista a encontrar uma solução para o problema.
Apesar de a Câmara de Santo Tirso ter cumprido o con-
trato com o empreiteiro, as dificuldades financeiras por 
que passou a empresa construtora atrasaram a  conclu-
são da unidade de saúde. “Caso não tivesse havido bom-
-senso e capacidade de diálogo por parte da Câmara 
Municipal, tínhamos corrido o risco de rescindir contra-
to com a empresa construtora. Isso implicaria lançar um 
novo concurso público, o que seguramente iria atrasar a 
obra mais dois anos”, explica Joaquim Couto.

Com a conclusão do edifício da nova Unidade de Saúde 
de S. Martinho do Campo, o presidente da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso centra a sua preocupação em  re-
lação à falta de recursos humanos: “Nos últimos meses, 
assistimos a manifestações da população, reivindicando 
um aumento do número de médicos de família no centro 
de saúde. Esperamos que o Ministério da Saúde e a ARS/
Norte estejam sensíveis a esta necessidade e reforcem 
rapidamente a nova unidade com mais médicos”.
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a nova Unidade de Saúde de S. Martinho do Campo é 
composta por dois andares. No piso superior, está lo-
calizada uma área de atendimento e secretaria, bem 
como 10 gabinetes médicos, sete gabinetes de enfer-
magem, três salas de tratamento, um gabinete  poli-
valente e um setor dedicado à saúde materno-infantil, 
com zona de espera específica.

Já no piso inferior, a unidade dispõe de uma sala de reu-
niões, gabinete do coordenador, gabinete de planea-
mento e coordenação, sala de pessoal/cafetaria, vestiá-
rio de pessoal, depósitos de material clínico, terapêutico 
e de consumo, arquivo e área para instalações técnicas.
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