
PROPOSTA DE MOÇÃO

Tendo em conta que:

1. O Hospital Joaquim Urbano foi construído em 1884 e que desde dessa 
altura  tem assumido um importante  papel  no  tratamento  de doenças 
infecciosas,  designadamente em situações de epidemia,  como seja o 
caso da SIDA, das Tuberculoses e das Hepatites;

2. Ao longo deste tempo, o Hospital Joaquim Urbano tem visto crescer a 
sua actividade e importância com a abertura do Serviço de Pneumologia 
(1989), da Unidade de Broncologia (1994) e a criação do Hospital de Dia 
(1995);

3. Os avultados investimentos públicos efectuados em equipamentos e na 
remodelação  de  todos  os  edifícios,  com  vista  à  modernização  e  ao 
aumento da prestação de cuidados de saúde, permitiram o alargamento 
da prestação de serviços clínicos, a prática de novos tipos de cuidados 
de saúde face à emergência de novas doenças e a articulação dos seus 
serviços  com  os  organismos  de  combate  à  toxicodependência  e 
exclusão social;

4. Dentro da lógica desta modernização foi criado, em 1998, o Centro de 
Terapêutica Combinada para doentes com SIDA;
 

5. A  actividade  deste  hospital  só  é  possível  pelo  fato  das  suas 
características proporcionarem um contacto directo muito próximo com 
os seus doentes, face ao estigma com que socialmente são encarados;

6. A intenção de integrar o Hospital Joaquim Urbano no Centro Hospitalar 
do Porto, conduzindo ao seu encerramento e transferência de valências, 
num contexto de outros encerramentos, como o do Hospital Maria Pia no 
passado mês de Março de 2012, com a concentração dos serviços no 
Hospital de Santo António;

7. A moção aprovada a 18 de Abril  de 2006 pela Câmara Municipal  do 
Porto  que  considerava  que  «o  encerramento  do  Hospital  Joaquim 
Urbano se traduzirá, objectivamente, num empobrecimento dos serviços 
de saúde da Cidade do Porto»; 



A Câmara Municipal do Porto, reunida em 3 de Julho de 2012, delibera: 

1. Reiterar a sua deliberação de 18 de Abril de 2006 e manifestar junto do 
Ministro da Saúde e da ARS-Norte a sua oposição ao encerramento do 
Hospital  Joaquim  Urbano  e  sua  integração  no  Centro  Hospitalar  do 
Porto;

2. Enviar cópia deste Moção ao Sr.  Ministro da Saúde, à ARS Norte, à 
administração do Hospital Joaquim Urbano e aos Grupos Parlamentares 
da Assembleia da República. 

Porto, 3 de Julho de 2012

O Vereador
da CDU – Coligação Democrática Unitária

(Pedro Carvalho)


