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No seguimento da reunião realizada a 21 FEV 2008 entre o Presidente da Câmara Municipal
de Ílhavo (CMI) e o Presidente do Conselho Directivo da Administração Regional de Saúde
do Centro (ARSC), em nome das duas entidades vimos por este meio comunicar as conclusões
da referida reunião:

1. ACTIVAÇÃO DA “CONSULTA ABERTA” DO CENTRO DE SAÚDE DE ÍLHAVO
A activação da “Consulta Aberta” em substituição do actual “Serviço de Atendimento

Permanente” no dia 1 de Março 2008, vai manter todos os serviços que actualmente são
prestados aos Munícipes de Ílhavo, garantia assumida pela ARSC e aceite pela CMI.

2. EXTENSÃO DE SAÚDE DA BARRA
O Presidente da ARSC assumiu o compromisso de aprofundar o estudo da activação da

Extensão de Saúde da Barra, e de apresentar ao Presidente da CMI uma decisão da parte
do Ministério da Saúde (a implementar em ligação à CMI) até ao próximo dia 30 de Abril
2008 (estando todas as hipóteses em aberto). No que respeita ao cumprimento do Contrato-
Programa com a CMI por parte do Ministério da Saúde (comparticipação à obra de cerca
de 200.000 euros) ficou assumido o compromisso datado de pagamento, proposto pela
ARSC e aceite pela CMI.

3. HOSPITAL DE CUIDADOS CONTINUADOS DA SCMÍLHAVO
No âmbito do Protocolo de Cooperação entre a Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo

(SCMI) e a CMI, para a realização de projecto e obra do Hospital de Cuidados Continuados
da SCMÍlhavo, o Presidente da ARSC assumiu o compromisso de propor a contratualização
da utilização de 30 camas da nova Unidade de Cuidados Continuados, proposta positiva
que ainda será alvo de negociações para eventual extensão.

No que respeita ao apoio da ARSC/Ministério da Saúde para comparticipação no
investimento da obra, com um valor estimado em quatro milhões de euros, o Presidente da
ARSC, em ligação à SCMI e à CMI, vai propor no âmbito do desenvolvimento da rede de
cuidados continuados integrados a atribuição de incentivos financeiros à SCMI para este
importante objectivo, no âmbito do respectivo quadro legal.

A reunião assumiu pelos presentes um balanço positivo, com um compromisso de
cooperação e de boa relação institucional para gerir estes três importantes dossiers e outros
que se entendam necessários, tais como a Extensão de Saúde da Costa Nova, que foi
também alvo de abordagem nesta reunião.

O Presidente da ARSCentro                                          O Presidente da CMI
Dr. João Pedro Pimentel                                                    Eng. José Ribau Esteves
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