
 

 

 

MOÇÃO 

POR MELHORES CUIDADOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS 

– PELA DEFESA DO DIREITO À SAÚDE DAS POPULAÇÕES LOCAIS 

 

A SAÚDE é uma preocupação fundamental do ser humano, constituindo elemento 

fundamental para a vida e o bem-estar de cada pessoa. 

O DIREITO À SAÚDE é um dos direitos essenciais que a Constituição da República 

Portuguesa consagra. 

Os cuidados e saúde no concelho de Figueiró dos Vinhos tem sido uma 

preocupação e motivado diversas intervenções de que recordo apenas como 

exemplo as proferidas na Assembleia Municipal de 29 de novembro de 2017 e de 

21 de fevereiro de 2018. 

Como é sobejamente conhecido de todos no nosso concelho temos vindo a assistir 

a sucessivos cortes nos serviços de Saúde, à diminuição de oferta de cuidados e 

valências e à introdução de medidas que dificultam o acesso, por parte dos 

Figueiroenses, aos cuidados de saúde. 

Todos os dias somos confrontados com queixas e lamentos dos nossos 
conterrâneos que já não sabem a quem se dirigir para solucionar o problema.  
Enquanto isso os Figueiroense continuam a aguardar ansiosamente que a situação 
seja resolvida de forma definitiva e que não se continue a arrastar o problema mais 
tempo.  

É no quadro desta relevância que se apresenta esta moção porque enquanto 
legítimo representante das populações do nosso Município cabe a todos os 
autarcas do Município e das Freguesias defender acerrimamente o direito 
individual à Saúde constitucionalmente consagrado. 



Assim, o Partido Social Democrata propõe que Assembleia Municipal de Figueiró 
dos Vinhos, reunida em sessão ordinária, em 26 de dezembro de 2018, delibere: 

1. Manifestar toda a solidariedade aos Munícipes afetados nas suas legítimas 
preocupações e problemas relacionados com os cuidados de saúde no concelho de 
Figueiró dos Vinhos: 

 2. Exortar o executivo municipal a interessar-se de uma vez por todas por este 
assunto, a não baixar os braços e a exigir do Governo  uma intervenção urgente e 
eficaz da tutela a fim de dotar Figueiró dos Vinhos dos recursos necessários para 
uma digna prestação de cuidados de saúde, com os níveis de qualidade, 
frequência e proximidade a que os cidadãos deste concelho têm direito e que há 
tanto tempo justamente reclamam. 

 

Assembleia Municipal, 26 de dezembro de 2018 
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