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Deliberação do Conselho Executivo relativamente à Pandemia COVID-19 

 

 

O ABC- Algarve Biomedical Center, enquanto consórcio que une o Centro Hospitalar 

Universitário do Algarve e a Universidade do Algarve, tem desenvolvido várias atividades de 

resposta à pandemia COVID-19. 

 

Tendo em conta a situação atual e o Inverno que se avizinha, e sendo premente a adaptação da 

sociedade à pandemia, com retorno das atividades económicas regionais e nacionais e com a 

necessidade de garantir a segurança para todos os cidadãos, o Conselho Executivo do 

ABC definiu que vai: 

 

1- Manter toda a capacidade instalada e reforçar a mesma, ao serviço da população; 

 

2- Manter e reforçar a capacidade de inovação, investigação e melhoria dos cuidados de saúde 

públicos da região; 

 

3- Manter todo o apoio às instituições de saúde pública, com especial foco na região, no Centro 

Hospitalar Universitário do Algarve, saúde pública e todas as instituições dos cuidados de saúde 

primários, continuados e paliativos; 

 

4- Apoiar o reforço do ensino de Medicina na Região do Algarve; 

 

5- Manter e reforçar o apoio à Segurança Social e às IPSS da região, colaborando com a 

proteção dos mais necessitados; 

 

6- Reforçar a importância do Algarve, da Universidade do Algarve e do Centro Hospitalar 

Universitário do Algarve para a região e para o país; 

 

7- Manter uma colaboração estreita com a AMAL e todas as autarquias da região; 

 

8- Continuar a trabalhar visando o desenvolvimento estratégico da região iniciado em parceria 

com a Câmara Municipal de Loulé, com destaque para os projetos estruturantes do ABC Loulé 

Active Life e Health & Research; 

 

9- Manter e reforçar a colaboração com a Região de Turismo do Algarve, contribuindo para 

uma retoma segura do setor na região; 

 

10- Manter e reforçar o apoio às regiões do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral; 

 

11- Desencadear todas as ações no seu âmbito que levem à construção e estruturação do 

Hospital Central do Algarve a curto prazo; 

 

12- Reforçar as parcerias estratégicas com outros institutos de investigação, com destaque para 

a Parceria com a Fundação Champalimaud. 
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O ABC levará a cabo estas e outras ações, visando a colocação de todo o conhecimento ao 

serviço da melhoria dos cuidados de saúde prestados à população, visando, prestar o melhor 

serviço público e garantir a melhor qualidade de vida a todos  na região. 

 

Nestas alturas difíceis não nos esconderemos e estaremos no terreno a fazer sempre mais e 

melhor, para todos e para cada um, honrando assim as instituições que unimos neste consórcio 

(o CHUA e a UAlg). 

 

O Conselho Executivo do ABC agradece a todos os colaboradores e funcionários, que têm sido 

extraordinários e têm dado tudo em prol de um serviço público de qualidade.  

Contamos sempre convosco e tudo faremos para vos dar as condições necessárias para 

aplicarem com toda a vossa mestria os vossos conhecimentos. 

 

O Conselho Executivo do ABC agradece aos municípios e restantes mecenas, bem como, a 

todos os representantes de entidades regionais e nacionais, que nos apoiam neste desiderato de 

interesse público. 

 

Algarvios, Alentejanos, Portugueses e Estrangeiros residentes ou visitantes, contem connosco. 

 

 

Algarve, 11 de agosto de 2020 
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