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A Moção, que a seguir se transcreve, foi apresentada pelo Grupo do Partido 

Socialista da Assembleia de Freguesia de Monsaraz 

 

MOÇÃO 

CONTRA O ENCERRAMENTO PROLONGADO DA EXTENSÃO 

DE SAUDE DA FREGUESIA DE MONSARAZ 

Considerando:  

 Que, de acordo com o disposto artigo 64.º da Constituição da República 

Portuguesa: 

 Todos têm direito à proteção da saúde e o dever de a defender e promover; 

 O direito à proteção da saúde é realizado através de um serviço nacional de 

saúde universal, geral e tendencialmente gratuito; 

 Incumbe prioritariamente ao Estado garantir o acesso de todos os cidadãos 

aos cuidados da medicina preventiva, curativa e de reabilitação; 

 Garantir uma racional e eficiente cobertura de todo o país em recursos 

humanos e unidades de saúde; 

 Que, de acordo com a Constituição da República Portuguesa, o estado tem as 

tarefas fundamentais de promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a 

igualdade real entre os portugueses; Todos os cidadãos têm a mesma dignidade 

social e são iguais perante a lei. 

 Que, de acordo com a Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro, todas as pessoas têm 

direito: 

 À proteção da saúde com respeito pelos princípios da igualdade, não 

discriminação, confidencialidade e privacidade; 

 A aceder aos cuidados de saúde adequados à sua situação, com prontidão e 

no tempo considerado clinicamente aceitável…. 

 À promoção do bem-estar e qualidade de vida durante o envelhecimento, 

numa perspetiva inclusiva e ativa que favoreça a capacidade de decisão e 

controlo da sua vida, através da criação de mecanismos adaptativos de 

aceitação, de autonomia e independência, sendo determinantes os fatores 

socioeconómicos, ambientais, da resposta social e dos cuidados de saúde 
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 Que, nos últimos anos se tem verificado uma redução do número de médicos da 

Unidade de Saúde Familiar de Reguengos de Monsaraz ao qual pertence o polo 

de Monsaraz, derivada da saída de clínicos e a sua não substituição. 

 Que, para cumprir a missão de prestar cuidados de saúde, a USF Remo terá que 

dispor de um número suficiente de médicos. 

 Que, o Polo da freguesia de Monsaraz está há mais de um ano sem funcionar. 

Compreendemos que o fecho desta Extensão de Saúde tenha sido necessário para 

uma concentração de meios para combater a Covid-19, no entanto e após o 

levantamento do estado de emergência e a situação atual de controlo sobre a 

pandemia, não existem razões para continuar encerrada e sem médico designado.  

 Que, foram feitos investimentos na extensão de saúde de Monsaraz para a sua 

modernização e continuidade do serviço de atendimento Médico. 

 A freguesia de Monsaraz é uma freguesia rural com cinco localidades dispersas e 

a 15 quilómetros da sede de concelho, a sua população é constituída 

maioritariamente por pessoas idosas sem capacidade de deslocação. 

 Que a população da freguesia de Monsaraz está há mais de um ano sem acesso a 

cuidados de saúde primários. Sendo a única alternativa a marcação de consultas 

de “substituição” no centro de saúde de Reguengos de Monsaraz, mas em numero 

muito insuficiente, com tempo de espera de meses e a mais de 15 km de distancia. 

 Que os transportes públicos que servem a freguesia de Monsaraz são em numero 

insuficiente para permitir a deslocação das populações à sede de concelho. 

 Que o Polo da freguesia de Monsaraz é o único do concelho de Reguengos de 

Monsaraz que ainda não retomou a atividade clínica. 

 Que, apesar do reconhecimento e apreço pelo Serviço Nacional de Saúde, a 

população da freguesia de Monsaraz começa a sentir-se discriminada e 

abandonada, nomeadamente a população mais idosa. O direito aos cuidados de 

Saúde é um dos pilares da nossa democracia, consagrado na revolução do 25 de 

Abril. Pelo que a não efetivação de uma politica de saúde que chegue a todos 

contribui para um sentimento de desilusão para com o estado e a democracia. 

Somos a propor: 

 A reprovação pela não abertura do Polo de Unidade Saúde Familiar de Monsaraz 

em linha com os restantes polos do concelho. 
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 Louvar o esforço dos profissionais de Saúde da USF Remo no combate à 

pandemia e nos cuidados à população. 

 Apelar às entidades competentes a contratação urgente de médicos de modo a 

preencher todas as vagas da USF Remo e responder às necessidades da população 

do concelho de Reguengos de Monsaraz e da freguesia de Monsaraz. 

 Apelar às entidades competentes para a reabertura urgente da extensão de saúde 

da Freguesia de Monsaraz e o retomar das consultas Médicas. 

 Solicitar a rotação dos médicos da USF Remo pelos vários polos de modo a haver 

equidade entre as populações. 

 E, em consonância, aprovar a presente Moção, determinando-se a sua remessa à 

Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz, para 

apresentação em sessão da Assembleia Municipal e posterior discussão e votação 

da mesma; 

 Determinar a notificação da deliberação que recair sobre a presente Moção ao: 

 Ao Ex.mo Senhor Presidente da República; 

 Ao Ex.mo Senhor Presidente da Assembleia da República; 

 Ao Ex.mo Senhor Primeiro-Ministro; 

 À Ex.ma Senhora Ministra da Saúde; 

 Ao Presidente do Conselho Directivo da ARS Alentejo, IP; 

 À Directora Executiva do ACES do Alentejo Central 

 Ao Coordenador da USF Remo 

 Ao Presidente do Municipio de Reguengos de Monsaraz 

 

A Assembleia Fregueisa de Monsaraz, reunida em sessão ordinária de 07 de 

Junho de 2021, deliberou, por unanimidade, com 5 votos do Partido Socialista, aprovar 

a Moção " CONTRA O ENCERRAMENTO PROLONGADO DA EXTENSÃO DE 

SAUDE DA FREGUESIA DE MONSARAZ ". 

 Monsaraz, 07 de Junho de 2021. 

O Presidente da Assembleia De Freguesia De Monsaraz 
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