
Propostas para um novo West Suffolk 

Hospital em Bury St Edmunds 
 

Novembro de 2021 

Em 2020, o West Suffolk NHS Foundation Trust foi anunciado como 

um de 40 novos hospitais a serem construídos até 2030 como parte 

do Plano de Infraestruturas de Saúde do Governo. Este é o maior 

programa de construção de um hospital para uma geração – uma 

oportunidade única na vida para proporcionar novas instalações de 

saúde e cuidados para as pessoas de West Suffolk. 

No início do verão, a nossa anterior ronda de envolvimento com o 

público para planeamento de pré-candidatura explicou como 

Hardwick Manor acabou por ser o nosso local de preferência para 

um novo hospital. A equipa realmente gostou de se reunir e de falar 

com muitos de vocês, tanto virtualmente como presencialmente, 

tendo sido recebidos mais de 800 comentários individuais no total. 

Estes comentários realçaram vários fatores e ponderações que nós 

levamos em consideração. 

O processo de solicitação de autorização do planeamento geral 

simplesmente procura determinar se o postulado de um novo hospital 

em Hardwick Manor é aceitável. A candidatura analisará também o 

tamanho máximo para determinado edifício, a sua localização e 

também outros aspetos externos como capacidade para trânsito. 

Garantir a autorização do planeamento geral constitui um marco 

significativo para a construção de um novo hospital - e esperamos que 

você nos ajude a tornar este sonho realidade. Caso a candidatura a 

planeamento geral seja apoiada e aprovada, isto significará que o local 

poderá tornar-se a nossa nova casa, assim como o seu novo hospital, 

para as gerações futuras. A submissão da candidatura a planeamento 

geral significa que estamos a dar mais um passo para que isto se torne 

uma realidade. 

Esta segunda ronda de envolvimento com o público para 

planeamento de pré-candidatura decorrerá desde segunda-feira, dia 

1 de novembro, até domingo, dia 12 de dezembro. Aceitamos 

qualquer comentário que poderá ter relativamente aos planos, pelo 

que pode encontrar detalhes adicionais sobre o projeto na nossa 

página web dedicada: 

www.wsh.nhs.uk/planning 

 

Cartão para comentários 

Preencha o cartão para comentários em anexo e devolva-o dentro 

do envelope com selo pré-pago, ou então entregue-o 

pessoalmente durante um dos nossos eventos. 

 
 

Imagem indicativa do possível 

aspeto do novo West Suffolk 

Hospital. 
 

Participe 

Para garantir que todos se possam envolver à sua 

maneira, iremos recorrer a uma variedade de métodos 

diferentes para recolher as opiniões da comunidade. Isto 

incluirá o envio por correio direto, atualizações na página 

web do projeto, eventos presenciais e uma reunião virtual 

on-line. A primeira hora de cada um dos nossos eventos 

será também mais organoléptica. 

Mildenhall 

The Jubilee Centre, Mildenhall, 

Bury St Edmunds, Suffolk, IP28 7HG 

Terça-feira, dia 16 de novembro - entre as 15:00 e as 
19:00 

Bury St Edmunds 

The Apex, Charter Square, 

Bury St Edmunds, Suffolk, IP33 3FD 

Quarta-feira, dia 17 de novembro - entre as 14:00 e as 
20:00 

Sudbury 

Assembly Room, Sudbury Town Hall, Old Market Place, 

Sudbury, CO10 1TL Quinta-feira, dia 18 de novembro - 

entre as 15:00 e as 19:00 

Haverhill 

Main Hall, Chalkstone Community Centre, Millfields 

Way, Haverhill CB9 0JB Terça-feira, dia 23 de novembro 

- entre as 14:00 e as 18:00 

Newmarket 

Memorial Hall, High Street, Newmarket, Suffolk, CB8 8JP 

Quinta-feira, dia 25 de novembro - entre as 15:00 e as 
19:00 

Stowmarket 

Main Hall, Stowmarket Community Centre, Hillside, 

Stowmarket, IP14 2BD 

Segunda-feira, dia 29 de novembro - entre as 16:00 e as 
20:00 

Brandon 

Brandon Leisure Centre, 20 Church Road, Brandon, IP27 

0JB 

Quinta-feira, dia 2 de dezembro - entre as 16:00 e as 
20:00 

Thetford 

Main Hall, The Charles Burrell Centre, Staniforth Road, 

Thetford, IP24 3LH  

Terça-feira, dia 7 de dezembro - entre as 13:00 e as 17:00 

Reunião virtual on-line 
Haverá uma reunião virtual on-line na segunda-feira, dia 22 
de novembro às 19:00h. Pode participar usando a seguinte 
ligação: www.wsh.nhs.uk/Live-event 

 

http://www.wsh.nhs.uk/planning
http://www.wsh.nhs.uk/Live-event


Resumo 

Os planos e as ilustrações indicativas são um 
exemplo do potencial aspeto de um novo hospital, 
assim como aquilo que poderá ser possível fazer 
no local de Hardwick Manor. Isto não é 
desprovido de fundamento, pelo que o seu 
desenvolvimento teve por base experiências de 
pacientes e comentários de funcionários, com o 
apoio central do Governo e do NHS - que 
proporcionaram informações sobre lições 
aprendidas com outros projetos de natureza 
semelhante. 
A nossa candidatura a planeamento geral 
procurará maximizar a possibilidade do nosso 
local de preferência em satisfazer todas as 
necessidades de saúde futuras identificadas pelos 
nossos funcionários e pacientes. As ilustrações e 
planos indicativos apresentados foram 
preparados para proporcionar uma máxima 
flexibilidade para o futuro; porém, estes poderão 
não representar exatamente aquilo que 
eventualmente construímos. 
Os planos ilustrativos e os trabalho de Avaliação 
do Impacto Ambiental serão 
incluídos na nossa candidatura de planeamento 
geral, demonstrando assim o nosso intuito em 
minimizar, e de mitigar onde necessário, o 
impacto do desenvolvimento do novo hospital na 
área em questão, o que abrange a paisagem 
existente, ecologia, árvores, espécies protegidas e 
potenciais riscos de inundação. Estamos também 
atentos ao impacto que isto poderá ter sobre os 
nossos vizinhos em termos de impacto visual, 
ruído e iluminação. 
Reconhecemos que visitar um hospital nem 
sempre é uma experiência agradável. Pode até 
ser uma experiência estressante e causadora de 
ansiedade. Consideramos e incluímos todas estas 
opiniões nesta conceção indicativa do potencial 
do novo edifício hospitalar; o edifício circular será 
o primeiro elemento que poderá ver - e 
representará a "placa de boas-vindas" da 
organização. 
Os blocos estendidos, conhecidos como "braços", 
maximizam o uso da luz e das perspetivas de 
visualização - e estarão prontos para receber 
visitas, pacientes e funcionários. O objetivo de 
cada um destes "braços" é permitir o acesso aos 
jardins e espaços exteriores, que sabemos são 
importantes para pacientes e funcionários. 
Estas conceções servem exclusivamente para 
apoiar a nossa 

candidatura de planeamento geral. As restantes 
iterações serão refinadas à medida que 
trabalhamos com os nossos funcionários, 
pacientes e comunidade local. 
 

Plano principal ilustrativo 
 
1.Preservação do Local de Hardwick Lane 

 

Localização atual do 
edifício hospitalar 
principal 
 

 
Sujeito à aprovação de rentabilidade, é da intenção do Trust 
preservar todo o local. 
Apesar de o edifício principal já não ser adequado para uso, existem 
vários novos acréscimos ao local que podem ainda ser utilizados, 
devido à sua proximidade, caso seja obtida autorização do 
planeamento geral para Hardwick Manor. Isto reduz perdas e 
diminui o custo do projeto. 
A demolição dos edifícios hospitalares redundantes será incluída na 
candidatura de planeamento geral. 
A relocalização do edifício hospitalar principal para Hardwick Manor 
garantirá também a continuidade das relações existentes com 
parceiros como o Norfolk and Suffolk NHS Foundation Trust, o St. 
Nicholas Hospice e o Busy Bees nursery. 
 

Local proposto 
para o novo 
edifício hospitalar 
 

 
2. Trânsito e Estacionamento 
 
Temos também a intenção de manter o arboreto, assim como tantas 
árvores quanto possível, dado o nosso apreço pela vida selvagem e 
pelos benefícios naturais dos espaços verdes para os nossos 
pacientes e funcionários. Para ajudar a gerir as águas pluviais 
superficiais de maneira sustentável, estaremos a implementar um 
Sistema de Drenagem Sustentável conhecido por "SuDs". 
Procuraremos usar este sistema para a gestão de inundações devido 
a águas à superfície e para proporcionar uma característica atraente 
à entrada do nosso novo hospital, que também servirá de melhoria 
para a biodiversidade presente no local. 
 
3. Meio Ambiente 
 
Durante a primeira fase de envolvimento com o público para 
planeamento de pré-candidatura, foram levantadas questões à volta 
das árvores no local de Hardwick Manor e também à volta do próprio 
edifício. O diagrama ilustrativo demonstra a nossa intenção de 
manter o edifício de Hardwick Manor e de o incorporar nos nossos 
planos. 
 
4. Serviços Clínicos 
Estamos ainda numa fase inicial de desenvolvimento dos nossos 
planos para o novo hospital. A conceção flexível e adaptável do 
novo hospital permitirá a sua adaptação a novos métodos de 
trabalho clínicos - e permitirá também que os serviços que precisam 
de ser prestados na área principal do hospital para continuem a ser 
prestados no local proposto para Hardwick Manor. Pode encontrar 
mais informação sobre como envolver-ser no projeto dos nossos 
serviços clínicos na nossa página web: 
https://www.wsh.nhs.uk/New-healthcare-facility/ 
 
 

http://www.wsh.nhs.uk/New-healthcare-facility/


Em seguimento da nossa primeira ronda de envolvimento com o público para planeamento de pré-candidatura no 
início deste ano, concluímos que esta é uma área chave para pacientes, funcionários e a comunidade local. 

Para além de analisar formas de tornar o local mais acessível através de métodos de transporte sustentáveis, estão 
também a ser realizadas pesquisas de trânsito detalhadas juntamente com a Suffolk County Council Highways para 
estudar o impacto do 

desenvolvimento do trânsito com potenciais melhorias das estradas e intersecções. Identificamos que este projeto 
apresenta uma oportunidade para permitir que o trânsito flua à volta do nosso local de maneira mais eficiente. Por 
exemplo, o acesso pedestre desde Hardwick Heath até à entrada do nosso hospital existente provoca atrasos para 
carros particulares e ambulâncias que procuram entrar no local - e que por vezes obriga ao seu desvio para a via 
rápida. Esperamos que este problema seja solucionado independentemente de qualquer plano novo, pelo que 
queremos também tornar o acesso mais seguro e confortável para peões e ciclistas. 

Sabemos que muitas pessoas acedem ao hospital atual por autocarro, pelo que continuaremos a manter 
conversações detalhadas com os motoristas para garantir que tanto funcionários como pacientes possam ter fácil 
acesso ao novo hospital por autocarro. 

Procuraremos disponibilizar todo o estacionamento necessário no nosso local através de lugares acessíveis em 
Hardwick Manor, mais uma mistura de lugares novos e antigos em Hardwick Lane (dependendo das áreas de 
Hardwick Lane que serão mantidas). 

 

Sobre o West Suffolk NHS Foundation Trust 

O West Suffolk Hospital é um hospital premiado, 
dinâmico, amigável e acessível, localizado nos 
arredores de Bury St Edmunds. Com 
aproximadamente 430 camas disponíveis, serve 
uma população de aproximadamente 280.000 
pessoas numa área de 1550 km2. Para além da 
administração do hospital, o West Suffolk NHS 
Foundation Trust, em parceria com o NHS, 
disponibilizará uma variedade de serviços 
comunitários em West Suffolk. 

O West Suffolk NHS Foundation Trust foi 
anunciado como um de 40 novos hospitais a 
beneficiar de financiamento como parte do 
Plano de Infraestruturas de Saúde do Governo. 
O quadro do Trust, em conjunto com o quadro 
responsável pelo programa, têm a visão de que 
tudo isto é mais do que o desenvolvimento de 
um futuro hospital - este projeto faz parte de 
um "futuro sistema". 

A equipa deste Futuro Sistema está a 
supervisionar o desenvolvimento e a construção 
das novas instalações de cuidados médicos, o 
que inclui a facilitação da co-produção. Cada vez 
mais, um hospital, assim como os serviços que o 
mesmo presta, fazem parte de uma rede mais 
alargada conhecida por um sistema - isto inclui 
os prestadores de cuidados primários, sociais, 
comunitários e médicos, para além de pessoas 
responsáveis por políticas, reguladores e 
comissários. Como tal, todos estes parceiros se 
encontram envolvidos no desenvolvimento 
deste projeto e na sua concretização. 

Próximos passos 

Esta ronda de envolvimento com o público para 
planeamento de pré-candidatura decorrerá desde 
segunda-feira, dia 1 de novembro até domingo, dia 
12 de dezembro. Todos os comentários submetidos 
durante este período serão revistos após o mesmo 
terminar. 

Encontramo-nos nas fases inicias do nosso 
objetivo de projetar e desenvolver o nosso novo 
hospital. O processo de construção de um 
hospital é complexo. Uma série de análises de 
rentabilidade requerem a aprovação da 
Tesouraria, pelo que será apenas depois de isto 
acontecer que possamos responder a muitas das 
vossas perguntas - mas estamos comprometidos 
a tornar isto uma realidade. 

Continuaremos a manter os residentes locais e os 
utentes do hospital atualizados de acordo com o 
progresso dos nossos planos, mas teríamos todo o 
gosto em receber perguntas ou comentários seus. 
Pode contactar-nos usando os detalhes abaixo. 

Novembro/Dezembro de 2021 - Segunda ronda de 
envolvimento 

Dezembro de 2021/Janeiro de 2022 - A equipa do 
projeto revê os comentários e finaliza os 
documentos técnicos 

Inícios de 2022 - Entrega da candidatura a 
planeamento ao West Suffolk Council 

Verão de 2022 - Candidatura a planeamento 
determinada pelo Comité de Planeamento do 
West Suffolk Council 

 



 

 

 
Entre em contacto 
A equipa do projeto terá todo o gosto 
em receber os seus comentários. Pode 
fazer perguntas ou deixar comentários 
usando os métodos seguintes: 
 
Enviando-nos uma carta usando o 
envelope com selo pré-pago 
ou então diretamente, para: 

 
The Future System Team 
Quince House Level 2 

West Suffolk NHS Foundation Trust 
Hardwick Lane 

Bury Saint Edmunds 

IP33 2QZ 
 

 
 
 
Enviando-nos um e-mail: 
futuresystemprogramme@wsh.nhs.uk 
 
Contacte-nos através da página de 
comentários 
nesta página web: 
www.wsh.nhs.uk/planning 
 
WestSuffolkNHS 
 
@WestSuffolkNHS 

 

mailto:futuresystemprogramme@wsh.nhs.uk
http://www.wsh.nhs.uk/planning

