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Contributo da Comissão da Saúde para Parecer Global da CCAH 

 Plano Regional Anual 2014   

 

Apreciado o Programa 6 – Desenvolvimento do Sistema de Saúde – e 

Programa 11 – Prevenção de Riscos e Proteção Civil, entende a Comissão da 

Saúde, ressalvando a pouca informação disponibilizada na memória descritiva 

da respetiva programação, que: 

• A implementação de um Serviço de Saúde de qualidade deve, entre 

muitas outros aspetos, apostar muito claramente:  

1. nos incentivos à fixação dos profissionais de saúde. Bastas vezes 

os nossos bolseiros optam por se fixar no Continente e 

deslocam-se à ilha por pequenos períodos de tempo, a fim de 

cumprir a sua obrigação para com a região, por não lhes terem 

sido dadas condições de fixação na unidade hospitalar;  

 

2. na formação contínua e permanente dos profissionais em centros 

de excelência, onde a casuística tem relevância nas mais 

variadas especialidades, a fim de proporcionar oportunidades de 

aprendizagem, transversal a todos os hospitais. 

 

Não é feita qualquer referência quanto à fixação de profissionais, que em 

nosso entender é um investimento fundamental e deveria ter um projeto 

específico, e são previstos apenas 15.000,00€ para o projeto de apoio 

aos profissionais de Saúde para formação e atualização de 

conhecimentos, o que entendemos manifestamente reduzido. 

 

• A parceria público-privada do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira 

representa quase um terço do investimento global no Programa de 

Desenvolvimento do Sistema de Saúde. Este investimento permitiu o 

acesso aos utentes a instalações de excelência que estão notoriamente 

subaproveitadas, de registar o exemplo das instalações especiais de 

Radioterapia. De salientar, ainda, que este investimento pode ser posto 

em causa pelo novo modelo de livre referenciação, caso não sejam 

impostos limites adequados à livre escolha do utente, nomeadamente a 

imputação a este do custo do diferencial da passagem aérea entre o 

hospital escolhido e o hospital de referência da sua área geográfica, bem 

como a não atribuição da comparticipação diária e pagamento de táxis. 
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Entendemos que um investimento com este peso no Plano Regional 

deve determinar um aproveitamento a 100% em benefício dos utentes 

da Região Autónoma dos Açores. 

 

• Relativamente ao Programa de Prevenção de Riscos e Proteção Civil, é 

verificada uma aposta forte no projeto Suporte Imediato de Vida. 

Alertamos, no entanto, para a necessidade de conjugação/adequação 

entre os meios existentes nas ambulâncias, a formação da sua 

tripulação, os meios dos Centros de Saúde das ilhas mais pequenas e a 

formação dos seus profissionais saúde. De pouco servirá equipamentos 

de topo numa ambulância se posteriormente, na transferência para o 

centro de Saúde, o doente não encontra os meios disponíveis que 

permitam assegurar a sua sobrevivência. Neste sentido, também, é 

muito importante estar sempre assegurado um transporte rápido para 

transferência de doentes para o Hospital de referência. 

 

 

Angra do Heroísmo, 9 de Outubro de 2013 

 

 


