
 

Moção   
 

  Mais e Melhor Serviço de Saúde no Concelho de Aljustrel  
 

Tendo em conta as recentes informações que apontam para a aposentação, nos próximos 

tempos, de alguns clínicos que exercem funções no Centro de Saúde de Aljustrel, e com base 

naquilo que são as diretrizes nacionais do Serviço Nacional de Saúde, no que concerne a uma 

saúde mais próxima dos cidadãos, onde cada cidadão tenha o seu médico de família; 

Tendo em conta que a médica que exerce funções na extensão de saúde de S. João de 

Negrilhos, se encontra de baixa, e que a lista de utentes da Extensão de Saúde de S. João de 

Negrilhos, se encontra redistribuída pelo restante corpo clinico já subcarregado com os 

utentes de antiga extensão de saúde de Rio de Moinhos; 

Tendo em conta o encerramento do Serviço de Apoio Complementar do Centro de Saúde de 

Aljustrel, considerando que uma decisão desta natureza não deveria ter sido tomada sem 

consultar os órgãos representativos do concelho de Aljustrel, e tendo ainda em conta que é 

uma decisão incompreensível e discriminatória que continua a penalizar a população do 

concelho de Aljustrel; 

Tendo em conta as reais necessidades e realidade do concelho de Aljustrel que actualmente 

tem em funcionamento no seu território uma fábrica de explosivos civis, uma exploração 

mineira e várias outras industrias que utilizam técnicas potencialmente perigosas, assim como 

a movimentação de grandes volumes, e tendo ainda em conta que todas estas unidades 

industriais se encontram a trabalhar de forma continua (24 sob 24 horas); 

Tendo em conta a proximidade da A2, e as excelentes condições físicas do centro de saúde de 

Aljustrel; 

A Assembleia Municipal de Aljustrel, reunida na freguesia de Ervidel, a 06 de Junho de 

2019, manifesta a sua preocupação pela possível diminuição dos serviços de saúde no 

concelho, e reivindica o aumento do corpo clinico do centro de saúde, destacando a 

enorme resiliência dos que ali exercem funções. 

Reafirma ainda esta assembleia a sua reivindicação pela reabertura do Serviço de Apoio 

Complementar do Centro de Saúde de Aljustrel e reclama o funcionamento deste serviço 

durante as 24 horas para dar reposta às necessidades da população e dar apoio a 

eventuais acidentes que possam ocorrer nas unidades industriais do concelho. 

Esta moção em caso de aprovação, deve ser remetida ao Senhor Presidente da 

República, ao Senhor Primeiro Ministro, à Senhora Ministra da Saúde, aos secretários 

de estado da saúde, à Administração Regional de Saúde do Alentejo, à Unidade Local 

de Saúde do Baixo Alentejo e à Coordenadora do Centro de Saúde de Aljustrel. 


