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MOÇÃO 

 

Hospital Central do Algarve é preciso avançar 

 

A saúde e o acesso a cuidados médicos, é um dos principais pilares da nossa sociedade 

de bem estar. No Algarve, depois de um período de grande alargamento da 

capilaridade dos serviços de saúde, com a construção do novo Hospital do Barlavento 

e de novos centros e extensões de saúde em todos os municípios e praticamente todas 

freguesias da região, temos vindo a assistir a uma diminuição da qualidade da 

assistência e do acesso aos cuidados médicos. 

 

Devemos no entanto felicitar o Governo pela decisão tomada no passado dia 29 de 

setembro, em reunião de Conselho de Ministros, de autorizar a constituição de uma 

nova Parceria Publico Privada para a construção do novo Hospital Central e Universitário 

do Algarve, equipamento há muito desejado e que se afigura decisivo para a melhoria 

dos cuidados assistenciais na região e para a atração de novos profissionais, 

designadamente médicos. 

 

Bem como, saudar a recente inauguração do novo Hospital das Terras do Infante, um 

novo edifício que veio dar novas condições de trabalho aos profissionais do antigo 

Hospital Distrital de Lagos e, desta forma, melhorar a qualidade da medicina praticada 

e oferecer melhores condições de acesso às populações dos concelhos de Lagos, Vila do 

Bispo, Aljezur e ainda de alguns concelhos do litoral alentejano, assim como o 

investimento de um novo Centro Oncológico, já enquadrado no próximo ciclo de fundos 

comunitários que desejamos permita que os doentes oncológicos do Algarve não 

careçam de efetuar tratamentos fora da nossa região.  

 

Merece-nos ainda uma menção muito positiva o aumento do número de alunos da 

Faculdade de Medicina da Universidade do Algarve, saudando o Governo pela decisão e 

as dezasseis câmaras municipais do Algarve pela disponibilidade demonstrado para 

assumir parte dos custos deste aumento. Estamos certos que o retorno do investimento 



 PARTIDO SOCIALISTA - ALGARVE 
 

 

na formação de novos médicos na Universidade do Algarve será a sua futura fixação na 

região e o consequente aumento da cobertura de médicos, designadamente médicos 

de família. 

 

Os autarcas do Algarve, conscientes da importância destes investimentos, expressam a 

sua vontade e total disponibilidade para apoiar o Governo na execução dos fundos do 

PRR destinados a obras de requalificação e melhoria dos atuais serviços de saúde de 

proximidade e manifestam o seu desejo de acompanhar a evolução do processo de 

construção do novo Hospital Central e Universitário do Algarve, sugerindo a criação de 

uma comissão de acompanhamento. 

 

Os autarcas do Partido Socialista, 

 

 


