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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O novo Hospital Central do Algarve é, há mais de 20 anos, um projeto continuamente prometido

e constantemente adiado.

Este equipamento de saúde assume uma importância estruturante para toda a região, com o

objetivo de dotar o Algarve de uma resposta com elevado grau de competência e diferenciação

para prestar cuidados de saúde de qualidade numa região de reconhecida atração turística.

A necessidade de construção deste equipamento é tão premente para a prestação de cuidados

de saúde de qualidade a uma vasta população que os sucessivos governos sistematicamente

assumiram o compromisso de realizarem tal obra.

De acordo com a cronologia da obra, publicada no site da ARS/Algarve, desde 2002, quando

foram dados os primeiros passos neste projeto, que foram constituídos grupos de trabalho para

o lançamento de uma nova unidade hospitalar no Algarve.

Em 2003, foi aprovada a escolha do terreno para a localização do equipamento e, entre 2004 e

2006, a construção do novo Hospital do Algarve foi incluída na lista de equipamentos prioritários

a construir em Parceria Público-Privada.

Em 2008, é feita a apresentação pública da obra, apontando-se a sua conclusão para 2012.

Porém, em 2011, foi noticiado que o concurso estaria em risco tendo o procedimento sido

suspenso.

Desde então foram várias as iniciativas, perguntas e interpelações feitas aos diferentes

Governos sobre a continuidade do projeto inicial do novo Hospital Central do Algarve seja pela

continuidade da Parceria Publico Privada para a sua construção suspensa em 2011 seja pela

assunção do investimento em sede de Orçamento de Estado.

Nas duas últimas Legislaturas, foram aprovados na Assembleia da República recomendações

em defesa do novo Hospital Central do Algarve, propostos pelos diversos grupos parlamentares

numa demonstração de grande consenso político partidário sobre a importância e necessidade

deste equipamento.

Nas últimas eleições legislativas o Partido Socialista assumiu no seu compromisso eleitoral

nacional a construção do novo Hospital Central Universitário do Algarve.

Nestes termos e ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, os Deputados

abaixo-assinados, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, vêm, através de V. Exa.,



questionar o Ministério da Saúde do seguinte:

Está o Governo, durante a próxima Legislatura, empenhado na construção do novo Hospital

Central Universitário do Algarve?

•

Qual o modelo que tenciona seguir para a sua execução e o respetivo calendário de

construção?

•

Palácio de São Bento, 30 de março de 2022

Deputado(a)s

JAMILA MADEIRA(PS)

LUÍS GRAÇA(PS)

ISABEL GUERREIRO(PS)

FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA(PS)

TATIANA HOMEM DE GOUVEIA(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.


	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Requerimento[0]: 
	txtRequerimento[0]: 
	txtNrRequerimento[0]: 
	txtLegRequerimento[0]: 
	txtSessaoRequerimento[0]: 
	txtTipoRequerimento[0]: 

	Pergunta[0]: 
	txtPergunta[0]: X
	txtNrPergunta[0]: 2
	txtLegPergunta[0]: XV
	txtSessaoPergunta[0]: 1

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 2022-04-08
	#field[1]: 

	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: Construção do Hospital Central Universitário do Algarve
	txtDestinatario[0]: Ministra da Saúde

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 


		2022-03-30T17:08:07+0100
	Carla Correia (Assinatura Qualificada)


		2022-04-08T19:17:23+0100
	Diogo Leão (Assinatura Qualificada)


		2022-04-11T08:59:31+0100
	Florinda Veiga (Assinatura Qualificada)


		2022-03-30T17:08:28+0100
	Unknown signer 0cf9c36caf86145df57911380bc00651764fa411


		2022-04-08T19:18:20+0100
	Unknown signer 780d967850fe81c5f2e4085e521b5c8d6d4cd071


		2022-04-11T08:59:36+0100
	Unknown signer ac0338cffada1ad68b3b9469eb29c79d498332ff




