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Requerimento 

 

A prestação de cuidados de saúde primários é assegurada na nossa 

Região pelos Centros de Saúde, sendo entendidos como o primeiro meio de 

acesso aos cuidados de saúde, assim constituindo a base do sistema de saúde e 

pautando a sua atuação pela proximidade às comunidades locais.  

As intervenções feitas no Centro de Saúde das Lajes do Pico nunca 

resultaram numa solução razoável. Por mais que se invista, por mais milhões que 

se gastem, será sempre muito difícil que um espaço que não foi planeado, nem 

criado para esse fim, seja no futuro o Centro de Saúde com qualidade que faz 

falta ao concelho das Lajes do Pico e à Ilha do Pico.  

É de conhecimento público que o Centro de Saúde das Lajes do Pico era 

um dos Centros de Saúde com piores condições da Região Autónoma dos 

Açores. Urge, portanto, encontrar soluções efetivas para dar resposta a este 

problema que afeta utentes e trabalhadores. A opção do Governo Regional foi 

mover o Centro de Saúde para o antigo edifício da escola das Lajes, a questão 

que impõem é que este edifício também não tem condições para um centro de 

saúde.  

Considerando que nos últimos anos, o Governo Regional construiu novos 

Centros de Saúde nos Açores, avançando para construção e remodelação em 

várias ilhas.  

Considerando que o edifício original do Centro de Saúde das Lajes do Pico 

não reúne condições para a sua reconstrução, tendo a agravante de o edifício 

onde se encontra não ser propriedade pública.  Ainda acumulando que o edifício 

para o qual foi mudado também não apresenta as condições necessárias para um 

centro de saúde. 
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O Deputado do PCP Açores   

  
  
  João Paulo Corvelo   

Assim, para a Representação Parlamentar do PCP torna-se urgente a 

construção de um novo Centro de Saúde nas Lajes do Pico, com qualidade, quer 

na construção quer em funcionalidade, e de fácil acesso, que permita a prestação 

de cuidados de saúde modernos e disponibilize aos profissionais de saúde 

melhores condições de trabalho e motivação.  

Considerando que outrora já foi anunciado publicamente pela Câmara das 

Lajes do Pico a cedência de terrenos para a construção de um novo Centro de 

Saúde naquele concelho, a Representação Parlamentar do PCP defende que o 

Governo Regional deve avançar rapidamente para a construção de um novo 

Centro de Saúde das Lajes do Pico.  

Assim, a Representação Parlamentar do PCP, ao abrigo das 

disposições regimentais aplicáveis, solicita ao Governo Regional as 

seguintes informações: 

1. Em que ponto estão os processos relativos às intervenções no edifício onde 

se encontrava o Centro de Saúde das Lajes do Pico?   

2. Qual o tempo previsto de duração dessas obras? 

3. Pretende o Governo Regional manter o Centro das Lajes do Pico na antiga 

escola por mais quanto tempo ? 

Santa Cruz das Flores, 13 de Julho de 2020 
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