MOÇÃO
Por melhores condições de saúde no Concelho de Aljustrel
- Considerando que o concelho de Aljustrel tem uma população de cerca de 10.000
habitantes e que desses uma parte considerável é população idosa, com baixos
recursos económicos e que necessita frequentemente de cuidados de saúde;
- Considerando que Aljustrel tem uma população flutuante de algumas centenas de
pessoas, principalmente trabalhadores precários afectos à extração mineira;
- Considerando que o Centro de Saúde de Aljustrel tem condições para que a sua
urgência funcione com qualidade, já que a instalação possui um espaço especifico
destinado a este serviço;
- Considerando que o facto da mina de Aljustrel, ao ter retomado a sua actividade,
exponenciou os riscos que a exploração mineira acarreta para quem aí labora,
conforme se pode constatar pelos inúmeros acidentes de trabalho existentes;
- Considerando que, o concelho de Aljustrel é um concelho atingido por um conjunto
de doenças derivadas das actividades económicas existentes;
Os eleitos CDU na Assembleia Municipal de Aljustrel consideram que se deve encetar
todos os esforços para reabrir o serviço de urgência, capacitando o mesmo com os
profissionais de saúde adequados, criando uma mais-valia para toda a população,
pondo termo a um processo injusto e injustificado, que culminou com o encerramento
do serviço de urgência, o que prejudica, em geral, aqueles que necessitam cuidados
de saúde urgentes, e que muitas vezes atinge, em particular, os mais vulneráveis em
razão da idade ou da condição económica.

Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Aljustrel, propõem que este
órgão, reunido no dia 29 de Dezembro de 2017, que delibere no sentido de:

1- Intervir junto dos órgãos hierarquicamente superiores e competentes para o
efeito;
2- Remeter a presente moção aos órgãos de Soberania: Presidente da República,
Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro da Saúde e publicála nos órgãos de comunicação Nacional, Regional, Local e no Boletim Municipal
em caso de aprovação.

Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Aljustrel
Aljustrel, 29 de Dezembro de 2017
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