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Senhor Presidente 
Senhoras e Senhores Deputados 
Senhor Presidente e membros do Governo 

 
 

A política de Saúde na Ilha de São Jorge 
 
 

 
Haja Saúde. 
 
 
Expressão popular que é frequentemente usada, porque como diz o 
nosso povo: “O que importa é ter saúde, o resto arranja-se”. 
 
 
Nos últimos tempos muito se tem falado sobre a saúde, ou seja da 
falta dela, sobretudo no que toca aos Serviços de Saúde na Ilha 
de São Jorge e em particular sobre o Centro de Saúde das Velas. 
 
 
Em 12 de Agosto do corrente ano, requeri informações ao Governo 
Regional, através da Secretaria Regional dos Assuntos Sociais, 
sobre esta matéria, ou seja pedi para que a população de São Jorge 
fosse informada sobre o futuro dos Centros de Saúde na Ilha. 
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Como até hoje, e passados que são dois meses sem obter qualquer 
resposta, funcionou como uma campainha ou seja um sinal de 
alerta. 
 
 
A demora na resposta deu para “desconfiar” por isso trago aqui, 
e mais uma vez este assunto que espero obter respostas claras e 
inequívocas por parte da Senhora Secretaria Regional dos Assuntos 
Sociais. 
 
 
Aquando da última visita estatutária do Governo Regional à Ilha de 
São Jorge, no passado mês de Julho, foi deliberado em Comunicado 
do Conselho do Governo a aprovação de um Decreto Regulamentar 
Regional que criava a orgânica da Unidade de Saúde de Ilha de São 
Jorge. 
 
 
Desde então, este assunto tem levantado algumas questões e 
dúvidas de ordem prática, nomeadamente no que diz respeito à 
concentração das urgências, consultas e do sector de internamento,  
num só Centro de Saúde. 
 
 
Correm “rumores” de que a Secretaria Regional dos Assuntos 
Sociais, pretende concentrar num só Centro de Saúde todos os 
serviços e cuidados prestados, na Ilha. 
 
 
Ao que consta e em documentos, que particularmente tive acesso, 
o novo regulamento da USI – Unidade de Saúde de Ilha, prevê a  
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transferência de algumas valências ( Unidade de Diagnóstico e 
Tratamento, Unidade de Internamento e uma Unidade 
Básica de Urgência), para outro Centro de Saúde, ou seja para o 
Centro de Saúde da Calheta. 
 
 
Estamos libertos de bairrismos doentios, e achamos de que as 
duas áreas de influência (Velas e Calheta) se devem manter tal 
qual como estão, ou seja os utentes dos dois Centros de Saúde 
devem continuar a dirigir-se aos Centros de Saúde do seu 
Concelho. 
 
 
Não temos nada a opor quanto à existência de um único Conselho 
de Administração da Unidade de Saúde de Ilha, antes pelo contrário 
somos todos a favor de que se tome medidas com o objectivo de 
melhorar e desenvolver os cuidados de saúde na Ilha. 
 
Essa também é a nossa preocupação primeira. 
 
A população do concelho das Velas, não pode de forma alguma 
“abrir mão” daquilo que ao longo dos anos foi conquistando e que 
agora de uma forma menos clara lhe querem retirar. 
 
 
Senhor Presidente 
Senhoras e Senhores Deputados 
Senhor Presidente e membros do Governo. 
 
 
O Decreto Legislativo Regional nº 28/99/A, que criou o Estatuto do 
Serviço Regional da Saúde nos Açores, refere no seu artigo 15, nº 1  
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que: “O regulamento da Unidade de Saúde de Ilha será elaborado 
pelo conselho de administração, ouvidos o conselho consultivo e o 
conselho técnico, e homologado por despacho do director regional 
de Saúde”. 
 
 
Ora ao que parece, nenhum deste conselhos foram ainda criados. 
 
 
Há um claro atropelo da legislação vigente !!! 
 
 
Poderão os menos atentos julgar que o referido conselho consultivo 
é de somenos importância. 
 
 
Mas em nosso entender não é assim. 
 
 
O conselho consultivo das unidades de saúde de Ilha, conforme o 
art.º 13º no seu nº 2 da referida legislação, são compostos por: 
 
 

a) Dois representantes de cada uma das Assembleias Municipais 
da Ilha, por elas designados; 

 
 
b) O Presidente de cada uma das câmaras municipais existentes 

na ilha, ou quem por ele for designado; 
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c) Um representante de cada uma das Misericórdias com sede na 
Ilha, por essas entidades designado; 

 
 

d) Um representante das Instituições Particulares de 
Solidariedade Social sediadas na ilha, por elas designado. 

 
 

Ou seja, consideramos que todos estes órgãos são bastante 
representativos das comunidades onde se inserem os serviços de 
saúde e por isso, é grave que não tenham sido criados e 
sobretudo não tenham sido ouvidos pela tutela, sobre o 
assunto em apreço. 
 
 
A Secretaria Regional dos Assuntos Sociais está assim, a tomar 
medidas e decisões contra a vontade das populações, o que na 
Ilha de São Jorge já não víamos desde 24 de Abril de 1974, 
já lá vão longínquos anos. 
 
 
Estas atitudes sub-reptícias e todas estas incertezas quanto 
ao futuro da Saúde na Ilha de São Jorge, perturba o  regular 
funcionamento dos serviços nos Centros de Saúde da Ilha, e tem 
preocupado muito as populações. 
 

 
É urgente e necessário que haja coragem política e 
transparência neste processo, e sobretudo uma clarificação por 
parte da Secretaria Regional dos Assuntos Sociais, sobre como 
irão funcionar os serviços de Saúde naquela Ilha. 
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A juntar à minha voz nesta casa, a Câmara Municipal das Velas, 
bem como a Assembleia Municipal das Velas, aprovaram por 
UNANIMIDADE, (PSD, PS, e CDS/PP), manifestar junto da 
Secretaria Regional dos Assuntos Sociais, o seu mais veemente 
repúdio pelo eventual esvaziamento das valências existentes no 
Centro de Saúde das Velas. 
 

 
Os Jorgenses infelizmente não tem razões para confiar em 
informações sobre o sector da saúde. 
 
 
Veja-se a exemplo: 
 
 
Em 11 de Julho de 2002, ou  seja no passado mês de Julho a 
Senhora Secretária da Saúde em visita oficial à Ilha de São 
Jorge, anunciava a chegada de mais um médico, na semana 
seguinte, o que de facto veio a acontecer. 
 
 
O que a Senhora Secretária não disse foi que um mês depois 
iria sair uma médica. 
 
 
Ou seja, os Jorgenses tem sido informados apenas com meias 
verdades, ou com as verdades chamadas de “convenientes” e 
de “ocasião” 
 
 
E como diz o ditado “ Gato escaldado de água fria tem medo”  
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Assim Senhora Secretária. 
 
 
Depois desta minha intervenção poderá a Senhora Secretária dos 
Assuntos Sociais, vir dizer que não é assim, nós é que não 
percebemos, e que estamos a empolar uma questão etc.  etc. 
etc.  
 

 
Mas então diga e esclareça de uma vez por todas este assunto !!! 
   
 
Os Jorgenses esperam e merecem uma resposta !!! 
 
 

 
 
          Disse 
 
 
         Mark  Marques 
 
 
 
 


