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Introdução 

A petição deu entrada na Assembleia da República a 28 março de 2019 e foi distribuída a 

esta Comissão no dia 16 de abril. 

 

I. A petição 

A petição, cujo primeiro subscritor é José Manuel da Silva Jácome, da Assembleia 

Municipal de Lagos (AML), foi subscrita por 4580 cidadãos onde «Solicitam a construção 

do novo Hospital de Lagos». É feito o historial do Hospital de Lagos (HL) ao longo dos 

séculos, observando que foi instituído em 1412 por doação de paroquianos, e que no seu 

percurso foram realizadas grandes obras de beneficiação. Referem que após o 25 de abril 

de 1974 foi arrendado à Misericórdia e posteriormente integrado no SNS, tendo sido 

equipado «para a prestação de completos serviços hospitalares, com maternidade, 

urgências, serviço de diagnóstico e análises, bloco operatório, melhoria das condições de 

internamento, etc.». Aludem que em 2004 foi integrado no Centro Hospitalar do 

Barlavento Algarvio, que em 2013 foi integrado no Centro Hospitalar do Algarve e em 

2017 no Centro Hospitalar Universitário do Algarve. Dizem que o Hospital foi perdendo 

valências, serviços e recursos humanos e materiais, designadamente a maternidade e o 

bloco operatório. Dão nota que em 2002 «a Comissão Municipal de Saúde de Lagos (CMSL) 

deliberou considerar urgente a adequação do Hospital à completa prestação de serviços, 

o que exigia a sua relocalização», o que levou a AML a promover um debate em que 

estiveram presentes autarcas dos três concelhos, Lagos, Aljezur e Vila do Bispo e outras 

entidades que defenderam a construção do novo HL, acrescentando que em 2004 os 

presidentes das câmaras dos três conselhos e a CMSL publicaram uma carta aberta 

exigindo a reabertura do bloco operatório. Informam que o Conselho Diretivo da ARS 

Algarve aprovou em 2009 o programa funcional do novo hospital, tendo a Câmara 

Municipal disponibilizado o terreno para o efeito. Indicam que em 2017 a AML aprovou 

uma moção exigindo que o OE 2018 contemplasse a construção do novo hospital, voltando 

a fazer o mesmo pedido para o OE 2019. Não tendo havido qualquer desenvolvimento da 

matéria «a Assembleia Municipal de Lagos promove a Petição Púbica, subscrita pelas 

populações dos Concelhos de Lagos, Aljezur e de Vila do Bispo, exigindo do Governo a 

construção do novo Hospital de Lagos». Solicitam para o efeito que a AR promova um 

debate urgente sobre a necessidade de construir o novo Hospital de Lagos. 
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II. Análise da petição 

O objeto da petição está bem especificado, o texto é inteligível, o primeiro peticionário 

encontra-se corretamente identificado, mencionando o seu endereço postal, eletrónico e 

telefónico e estão presentes os demais requisitos de forma constantes dos artigos 9.º da 

Lei de Exercício de Petição (Lei n.º 43/90, de 10 de Agosto, na redação que lhe é dada 

pelas Leis n.º s 6/93, de 1 de Março, 15/2003, de 4 de Junho e 45/2007, de 24 de 

Agosto). Assim, parece-nos que a petição reúne as condições necessárias para que possa 

ser admitida. 

 

III. Tramitação subsequente 

1. Em conformidade com o disposto nos artigos 21.º, 24.º e 26.º da Lei de Exercício de 

Petição, tratando-se de uma petição com 4580 assinaturas, é obrigatória a audição 

do primeiro peticionário, tem de ser apreciada em Plenário e carece de publicação no 

Diário da Assembleia da República. 

2. Nos termos do artigo 20.º da Lei de Exercício do Direito de Petição, a Comissão pode, 

para além de ouvir o peticionário, pedir informações, sobre a matéria, às entidades 

que entender relevantes. 

3. A Comissão deverá apreciar e deliberar sobre a Petição no prazo de 60 dias (que 

termina a 17 de junho de 2019), a contar da data da sua admissão (artigo 17.º, n.º 6). 

 

IV. Conclusão 

1.  Face ao exposto, propõe-se a admissão da presente petição. 

2.  Propõe-se ainda que seja solicitada informação ao Ministro da Saúde.  

3.  Acresce referir que, ao abrigo do artigo 17.º da mesma Lei, uma vez admitida a 

petição pela Comissão, deverá ser nomeado o Deputado Relator que elaborará o 

Relatório Final a aprovar pela Comissão, o qual será enviado ao PAR para 

agendamento, sendo dado conhecimento dele ao primeiro peticionário. 

 

Palácio de S. Bento, dia 16 de abril de 2019 

A Assessora da Comissão, 

 
 
 

(Rosa Nunes) 


