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Exmo. Senhor Presidente da 

                                                       Assembleia Municipal de Monchique 
 
 
Os eleitos locais que integram os grupos municipais do Partido Socialista (PS), 

do Partido Social Democrata (PSD), do Movimento Independente Cidadãos por 

Monchique (CPM) e da Coligação Democrática Unitária (CDU), na 3.ª sessão 

ordinária da Assembleia Municipal, reunida no dia 30 de junho de 2021, 

submetem à aprovação do plenário a seguinte moção: 

 

MOÇÃO DE RECOMENDAÇÃO  

 

“UNIDADE DE CUIDADOS DE SAÚDE 
PERSONALIZADOS (UCSP) DE MONCHIQUE – QUE 

QUADRO CLÍNICO TEREMOS NO FUTURO?”  

 

A Assembleia Municipal de Monchique, nos últimos anos, vem alertando as 

autoridades de saúde regionais e nacionais sobre a constante falta de médicos 

de família existente no quadro do corpo clínico da Unidade de Cuidados de 

Saúde Personalizados (UCSP) de Monchique e para a qual ainda não foi 

encontrada uma solução concreta e duradoura, bem pelo contrário, assistimos à 

sua degradação de ano para ano. 

Considerandos: 

1. A constituição da República Portuguesa consagra, no Artigo 64.º, o direito 

inalienável geral e universal à saúde, realizado através do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS); 
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2. A Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Monchique 

serve um universo de 3.673 utentes inscritos, 1.841 homens e 1.832 

mulheres e, destes, 2.998 com médico de família e 675 sem médico de 

família; 

 

3. A UCSP de Monchique integra 4 polos (Sede em Monchique, Alferce, 

Marmelete e unidade móvel); 

 

4. O quadro do corpo clínico atual da UCSP de Monchique é composto por 

2 médicos de família efetivos, de 66 e 65 anos de idade (muito próximo 

da idade de reforma), e um médico contratado a empresa de trabalho 

temporário; 

 

5. O quadro do corpo de enfermagem atual é de 4 enfermeiras efetivas;  

 

6. Nos últimos anos, a UCSP de Monchique viu-se reduzida em dois 

médicos por aposentação e, até ao presente momento, a ARS Algarve 

não conseguiu proceder à sua substituição, nem conseguiu resolver a 

falta de médico de família para 675 utentes; 

 

7. Durante o passado mês de maio, um dos médicos esteve de baixa por 

doença, criando, obviamente, constrangimentos ao nível de atendimento 

dos utentes e munícipes do concelho de Monchique; não havendo 

substituições, a ausência de um médico implica uma sobrecarga para o 

médico em funções ou a inexistência de atendimento; 

 

8. Infelizmente, esta situação é recorrente nos últimos anos e a UCSP de 

Monchique regista dificuldades em assegurar um bom serviço aos 

utentes, por não terem sido substituídos os médicos que se aposentaram; 

 

9. A situação agravou-se significativamente com a atual situação 

pandémica, uma vez que a UCSP de Monchique tem vindo a assegurar a 

vacinação diária e a testagem da população do concelho de Monchique. 
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Os eleitos locais que integram os grupos municipais do Partido Socialista (PS), 

do Partido Social Democrata (PSD), do Movimento Independente Cidadãos por 

Monchique (CPM) e da Coligação Democrática Unitária (CDU) manifestam a sua 

profunda preocupação com a acelerada degradação do quadro clínico da UCSP 

de Monchique e com a notória e inexplicável incapacidade de contratação de 

novos médicos. É tempo de dizer basta. Há que encontrar soluções para o 

problema e, assim, reivindicam e recomendam ao Governo, através do Ministério 

da Saúde, a tomada das seguintes medidas:  

1. Promover a urgente contratação de médicos de família para suprimir 

as vagas atuais, usando para o efeito todas as prerrogativas possíveis; 

 

2. Facultar a urgente atribuição de médico de família aos 675 utentes 

ainda não abrangidos; 

 

3. Prevenir, no imediato, as previsíveis reformas dos atuais médicos, 

assegurando atempadamente que, com a sua saída, não existam mais 

ruturas no funcionamento normal da UCSP de Monchique, por falta de 

médicos.  

 

Dar conhecimento da deliberação que recair sobre esta proposta às seguintes 

entidades:  

 Senhor Presidente da República;  

 Senhor Presidente e Grupos Parlamentares da Assembleia da República; 

 Senhor Primeiro-Ministro; 

 Senhora Ministra da Saúde; 

 Senhor Secretário de Estado Adjunto e da Saúde; 

 Senhor Secretario de Estado da Saúde; 

 Senhor Presidente da ARS do Algarve; 

 Senhor Presidente da Câmara Municipal de Monchique; 

 Senhora Presidente do ACES Algarve II - Barlavento; 

 Senhora Coordenadora da Unidade de Cuidados de Saúde 
Personalizados (UCSP) de Monchique. 
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Remeter cópia da moção e da deliberação, para conhecimento e divulgação, aos 

órgãos de comunicação social locais, regionais e nacionais. 

Monchique, 28 de junho de 2021 

 

Os eleitos locais 

 

 

 

 

 

 


