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Projectos
polémicos

A construção do Centro Materno-Infantil do Norte (CMIN) e a decisão
do governo de portajar as SCUT são assuntos que têm estado na ordem

do dia. Nas SCUT o Norte fala, uma vez mais, em discriminação, pela
entrada em vigor do pagamento das portagens mais cedo do que no

resto do país, enquanto a autarquia portuense acusa o governo de
incumprimentos legais relativamente ao local escolhido para a

construção do CMIN. No entanto, o diálogo prossegue e ambas as
partes pretendem uma solução consensual e equilibrada.

Centro Materno-Infantil
origina polémica

A intenção de construir uma unidade de saúde
vocacionada para o atendimento e assistência ma-
terno-infantil, no Porto, corresponde a uma ideia
com mais de duas décadas, quando os serviços
neonatais não conseguiam dar resposta eficiente
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às solicitações. De acordo com alguns especialis-
tas na área da saúde, a situação alterou-se ao lon-
go dos últimos anos e, actualmente, já não existem
carências que justifiquem a construção do Centro
Materno-Infantil do Norte. Octávio Cunha, ex-di-
rector da Unidade de Cuidados Intensivos Neona-
tais e Pediátricos do Hospital de Santo António,
defende que “todos os nascimentos deveriam acon-

A construção do CMIN estava projectadapara os terrenos da maternidade.
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Apesar de já estar em prática, a decisão do Governo de por tajar as estradas sem custos para o utilizador
(Scut) revelou-se polémica devido ao alegado impacto negativo na economia das regiões, sobretudo do
Nor te do país. Os concelhos que integram a Área Metropolitana do Por to falam em discriminação e
consideram a medida de introdução de por tagens em três Scut como um “erro de gestão política”
salientando a “desigualdade” de tratamento no território nacional. A cobrança de por tagens, introduzida
em Outubro nas Scut Grande Por to, Costa de Prata e Nor te Litoral, originou uma posição conjunta dos
autarcas nor tenhos, que exigem do governo igualdade de critérios, com base num estudo elaborado pelo
Gabinete de Estudos da Câmara do Por to. O documento vem demonstrar que a região é prejudicada não
só pelo facto do início de pagamento ter momentos diferentes entre regiões – Outubro de 2010, no Nor te,
e Abril de 2011 nas outras quatro Scut – como também pelos critérios definidos para as isenções e
descontos por quilómetro de via, para além do facto das receitas geradas por estas três estradas
constituírem quase 70 por cento da receita total da cobrança de por tagens nas Scut.

De Scut a autoestradas em 180 dias

tecer em unidades de saúde multidisciplinares” ou
seja, nos hospitais. “É lá que temos todas as con-
dições para fazer face a qualquer complicação que
possa surgir”, garante, lembrando que a taxa de
mortalidade nestas unidades de saúde é “quase
nula”. Para Antas Guimarães, cirurgião-pediatra, a
construção do CMIN também não faz sentido, uma
vez que é um projecto que surgiu em determinada
altura e cujo contexto se foi alterando. “À seme-
lhança do que acontece na Europa, o que faz senti-
do é a integração dos hospitais pediátricos num
hospital multidisciplinar”, refere, sublinhando que
a unidade com mais condições para o efeito seria o
hospital de S. João. “A Maternidade está obsoleta,
o Maria Pia não tem condições físicas nem técni-
cas e não tem lógica os serviços pediátricos anda-
rem espalhados por aí”, garante o médico.

Inicialmente, o local escolhido para a constru-
ção do CMIN foi um terreno no interior da Materni-
dade Júlio Dinis que previu a demolição do Bairro
de Parceria Antunes, tendo, as 153 famílias que lá
moravam, sido realojadas pela autarquia portuen-

se. Entretanto, a ideia de construir o CMIN nos
terrenos da Maternidade foi abandonada, tendo en-
tão sido escolhido, para o efeito, um terreno adja-
cente ao Hospital de S. João. Com esta decisão, o
governo decidiu reconstruir o bairro que havia sido
demolido e, numa lógica de novas preocupações
urbanísticas, consentâneas com a política de habi-
tação da Câmara Municipal do Porto (CM Porto),
nasceu um bairro moderno com 52 habitações, no
lugar das 130 existentes anteriormente. Nesta al-
tura foi firmado um compromisso entre o governo e
a câmara de que a tutela iria suportar a construção
do novo bairro, através de quantias entregues em
várias tranches, no sentido de ressarcir a autarquia
de cerca de um milhão de euros despendido com o
realojamento dos moradores.

Mas o processo viria a conhecer nova inversão
já que o então ministro da saúde, Correia de Cam-
pos, decidiu retomar a construção do CMIN nos
terrenos da Maternidade, agora ainda mais reduzi-
dos, tendo sido também, nesta altura, que a CM
Porto interpôs um processo em tribunal devido à

falta de intenção do governo de proceder ao paga-
mento previsto. Mais recentemente, o processo
conheceu novos contornos já que o Centro Hospita-
lar do Porto (CHP) apresentou um projecto para a
construção do CMIN, de volta aos terrenos da Ma-
ternidade, que foi indeferido pelas direcções muni-
cipais do Urbanismo e da Via Pública. As princi-
pais razões para o «chumbo» prendem-se, segundo
a autarquia, com a violação de um conjunto de re-
gulamentos urbanísticos e a saturação viária da
zona envolvente. Face a esta posição da câmara, o
Ministério da Saúde entrou no processo, libertando
o CHP da necessidade de licenciamento e reduzin-

do, assim, o papel da autarquia à simples emissão
de um parecer prévio. Tendo o CHP mantido a gene-
ralidade das intenções, os serviços municipais
«chumbaram», uma vez mais, o projecto mas a au-
tarquia disponibilizou-se para ajudar a encontrar uma
localização alternativa, onde a construção do CMIN
fosse viável. Octávio Cunha também não concorda
com a construção no local escolhido e propõe como
solução provisória. O especialista admite que seria
mais importante a “construção de raiz de um ambu-
latório e consulta externa do hospital pediátrico Ma-
ria Pia” uma vez que o encerramento desta unidade
de saúde, por falta de condições, é “urgente”. 

O professor Octávio Cunha defende os nascimentos nos hospitais


