
 
 

Nota informativa 

O Governo Regional dos Açores já contratou um novo 

enfermeiro para a ilha do Corvo 
 

O PS/Açores veio hoje reivindicar a contratação de mais um 

enfermeiro para a ilha do Corvo. A verdade é que a Unidade de Saúde 
de Ilha do Corvo nunca teve mais de um profissional de enfermagem 

ao seu serviço ao longo dos 24 anos de gestão do Partido Socialista. 

Muito se estranha, assim, que, estando o PS/Açores apenas há 

um ano na oposição, só agora os socialistas tenham reconhecido a 

necessidade de contratar mais um enfermeiro para a ilha. 

De qualquer forma, o Governo contratou para a Unidade de Saúde 
mais um enfermeiro deste janeiro do ano passado. Assim, a Unidade 

de Saúde de Ilha do Corvo tem ao seu serviço dois enfermeiros, algo 

sem qualquer precedente. 

No que diz respeito à contratação de um enfermeiro 
especificamente para prestar serviço na Santa Casa da Misericórdia 

do Corvo, é também surpreendente que o PS/Açores tenha mudado 
de opinião em pouco mais de um ano. Em julho de 2020, o Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista impediu a aprovação de um Projeto 

de Resolução do PPM que reivindicava, justamente, a contratação de 
um enfermeiro para a Santa Casa da Misericórdia do Corvo, isto 

quando a ilha do Corvo só contava com um enfermeiro. Agora que a 
Unidade de Saúde de Ilha do Corvo já conta com dois enfermeiros o 

PS/Açores já acha que afinal faz falta um enfermeiro para exercer 

funções na Santa Casa da Misericórdia do Corvo. 

Tudo isto representa uma absoluta incoerência por parte dos 

socialistas.  

Seja como for, a contratação de um enfermeiro para a Santa Casa 
da Misericórdia do Corvo é um compromisso do atual Governo e será 

cumprido. Ainda nesta legislatura a ilha do Corvo contará com 
três enfermeiros residentes, algo que contrasta com a 

presença de apenas um enfermeiro quando o PS/Açores 

abandonou o poder. 
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