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Nota de Imprensa 
 

HESE recebeu visita do Presidente da CCDR Alentejo 
O Conselho de Administração do HESE EPE recebeu, no passado dia 22 de abril, a visita do 
Senhor Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, 
Dr. Ceia da Silva, acompanhado pela Senhora Vice Presidente da Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Alentejo, Drª Carmen Carvalheira. 

Ao longo da manhã, a visita centrou-se nos Serviços que tiveram intervenções e 
investimentos co-financiados pelo ALENTEJO2020, entre eles a Unidade de Cuidados 
Intensivos COVID-2, um investimento extremamente importante que se concretizou ao 
longo deste último ano e permitiu ao HESE dar a resposta necessária a todos os doentes 
durante a fase mais crítica da pandemia. Trata-se de um investimento no valor de cerca de 
300 mil euros, co-financiado em 85% pela reprogramação do projeto ReMoTe – 
Requalificação e Modernização Tecnológica do HESE, ALENTEJO 2020 FEDER. 

Maria Filomena Mendes, Presidente do Conselho de Administração do HESE EPE, realçou 
que estes financiamentos são fundamentais para que o HESE continue a garantir a resposta 
adequada à população da Região até que o Novo Hospital Central do Alentejo esteja 
concluído. O HESE continuará “a criar e adequar estruturas” para aumentar a capacidade de 
internamento e exemplificou como no início da pandemia “tínhamos apenas 5 camas de 
Cuidados Intensivos, sem quartos de pressão negativa e, neste momento, dispomos de 22 
camas no total, 19 das quais com pressão negativa, permitindo tratar, em simultâneo, na 
Unidade recém-construída, doentes COVID e não COVID. O apoio e a disponibilidade que 
temos recebido por parte da CCDR Alentejo tem sido fundamental para continuarmos a dar 
resposta à população até ao momento e a visita evidenciou precisamente os resultados 
desta parceria tão profícua. Continuamos a investir também na inovação e modernização 
dos Serviços e nesta visita ficou claro que a CCDR Alentejo continua empenhada em apoiar 
os projetos do nosso Hospital Central tendo em vista também o Novo Hospital Central do 
Alentejo, que constituirá um importante recurso de desenvolvimento local e regional quer 
do ponto de vista da saúde, quer enquanto potenciador e catalisador do desenvolvimento 
territorial e socio-económico.” 

Évora, 26 de abril de 2021 
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