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O Centro de Saúde do Tap Seac já entrou em funcionamento há quase 30 anos. 

Com o aumento da procura por serviços de cuidados de saúde primários, a variedade 

de serviços prestados pelo Centro de Saúde do Tap Seac também tem aumentado 

bastante. Actualmente, entre todos os Centros de Saúde, a quota total de serviços de 

consulta externa oferecidos por este Centro de Saúde ocupa o terceiro lugar, 

demonstrando que presta uma vasta gama de serviços. 

Dividido em zonas, o Centro de Saúde do Tap Seac atende residentes de bairros 

que abrangem a Estrada do Reservatório, Avenida de Horta e Costa, Rua do Monte, 

Avenida da Praia Grande e Avenida Dr. Sun Yat-Sen, totalizando uma população de 

120.000 habitantes. No entanto, devido a restrições arquitectónicas, o Centro de 

Saúde do Tap Seac tem limitações de espaço. À medida que a população da Zona 

Central aumenta e a gama de serviços do Centro se alarga, o espaço de espera do 

Centro para consulta, os equipamentos médicos e a área para recolha de 

medicamentos têm sido insuficientes para atender às necessidades correntes. E 

especialmente às terças e sextas-feiras, quando o Centro opera um serviço de colheita 

de sangue, o espaço disponível para este serviço é ainda mais limitado, com a fila de 

pessoas à espera para dar sangue a prolongar-se para fora do edifício do Centro. 

Parece pois que o Centro de Saúde do Tap Seac não pode, de momento, atender 

às necessidades dos residentes e da equipa médica, em termos de design de espaço 

interno, instalações e áreas úteis. Em 2016, o Governo estabeleceu um Plano de 

Desenvolvimento Decenal para a rede da prestação de cuidados de saúde primários, 

e a reconstrução do Centro de Saúde de Tap Seac está contemplada, a médio prazo, 

nesse Plano Decenal. Mas até agora não foram divulgadas mais informações sobre a 

reconstrução do Centro de Saúde do Tap Seac. Portanto, exortamos as autoridades 

envolvidas a colocar na agenda, o mais rápido possível, a ampliação do Centro de 

Saúde do Tap Seac, para que o Centro tenha mais espaço útil, para poder atender à 

crescente procura dos cidadãos por serviços de cuidados de saúde primários. E uma 

vez que o subsolo do Centro Comercial da Praça do Tap Seac (também conhecido 

como Casa de Vidro) está desocupado há muito tempo, e apenas é utilizado 

esporadicamente como escritório temporário para actividades realizadas na Praça do 



 

Tap Seac, sugere-se às autoridades que considerem utilizá-lo como espaço extra para 

os utentes e serviços do Centro de Saúde de Tap Seac, a fim de aliviar a pressão que 

a sobrelotação exerce sobre o funcionamento do Centro. 

 

 


