
 

 

 

Horta, 29 de novembro de 2011 

 

PSD denuncia “interesses partidários” em abertura de vaga no 

centro de saúde de Vila do Porto 

 

O PSD/Açores denunciou hoje os “interesses partidários” que levaram o 

secretário regional da Saúde a impor a abertura de uma vaga para um 

estagiário em radiologia no centro de saúde de Vila do Porto, apesar da 

administração da unidade de saúde considerar que “não havia carência” nessa 

área. 

 

“O conselho de administração do centro de saúde de Vila do Porto sugeriu a 

abertura de candidaturas para o 'Estagiar L', em áreas como gestão, ação 

social, técnico ambiental ou técnico de farmácia. O secretário regional da 

Saúde achou que o aquele centro de saúde precisava era de um “Estagiar L” 

em radiologia. Uma área em que, segundo o conselho de administração, não 

há carência. Parece que outros interesses moveram a escolha da tutela. Os 

interesses partidários, não o dos marienses”, afirmou a deputada social-

democrata Aida Santos, na Assembleia Legislativa dos Açores, no debate das 

propostas de Orçamento e Plano para 2012. 

 

A parlamentar do PSD/Açores, numa intervenção sobre a prestação de 

cuidados de saúde na ilha de Santa Maria, salientou que o laboratório de 

análises clínicas “não tem as condições de higiene e segurança no trabalho 

que a legislação vigente exige”. 

 

Aida Santos acrescentou que as tecnologias de informação “não chegaram 

ainda ao serviço de análises clínicas, pois continuam a fazer-se registos 

manuscritos em fichas guardadas em caixas de cartão porque os arquivos dos 

ficheiros são já insuficientes” 



 

 

Segundo a deputada social-democrata, muitas vezes os resultados das 

análises clínicas “perdem-se sem chegar às mãos dos utentes, pondo assim 

em causa o trabalho dos próprios técnicos que trabalham” no laboratório. 

 

A parlamentar do PSD/Açores alertou ainda para “estado obsoleto” em que se 

encontra o único aparelho de raio-X existente no centro de saúde de Vila do 

Porto. 


