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Audições no parlamento propostas pelo Bloco sobre problemas que 

envolvem Conselho de Administração do HDES foram aprovadas 

A Comissão de Assuntos Sociais do parlamento dos Açores aprovou hoje a proposta do Bloco 

de Esquerda para que sejam ouvidas várias entidades relativamente às polémicas, problemas 

e queixas graves que têm envolvido o Hospital do Divino Espírito Santo e o seu novo conselho 

de administração nos últimos meses. 

Foram aprovadas por unanimidade as audições do Conselho de Administração do HDES, do 

Secretário Regional da Saúde e Desporto, do Sindicato Independente dos Médicos, da Secção 

Regional dos Açores da Ordem dos Médicos, e da Secção Regional dos Açores da Ordem dos 

Enfermeiros. 

Foi ainda aprovada, mas com a abstenção do CDS, a audição do ex-diretor de Informática do 

hospital, que foi despedido sem que tenham ainda sido apuradas responsabilidades 

relativamente ao alegado ataque informático de que o hospital terá sido alvo. 

Além do alegado ataque informático, entre os assuntos que o Bloco de Esquerda quer ver 

esclarecidos está a nomeação de familiares diretos da presidente do Conselho de 

Administração e do diretor clínico do hospital para vários cargos na instituição, as denuncias de 

tentativa de condicionamento da atividade sindical feitas pelo Sindicato Independente dos 

Médicos, a existência de publicações pagas nas redes sociais por parte da presidente do 

Conselho de Administração publicitando páginas do HDES que, alegadamente, não são 

páginas oficiais do hospital. 

Em conferência de imprensa realizada a semana passada, António Lima, deputado do Bloco de 

Esquerda, referiu a existência de “um claro clima de litígio permanente entre o conselho de 

administração e os seus profissionais, o que coloca em causa o bom funcionamento desta 

instituição”. 

O agendamento das audições será agora decidido pela mesa da Comissão de Assuntos 

Sociais, presidida pelo deputado Joaquim Machado, do PSD. 
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