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           Exº Senhor, 
     Presidente da Assembleia 
     Legislativa Regional dos Açores 
     Horta. 

 
 
Assunto:  Centros de Saúde da Ilha de São Jorge.  Que futuro? 
 
 
“Haja Saúde” 
 
Expressão popular que é frequentemente usada, porque como diz o nosso 
povo: “ O que importa é ter saúde, o resto arranja-se”. 
 
Deve ser uma preocupação constante, a criação de condições de igualdade de 
acesso aos cuidados de saúde, por parte das entidades competentes, neste 
caso a Secretaria Regional dos Assuntos Sociais. 
 
Em Ilhas como a de São Jorge, onde não existe Hospital, tem sido os Centros 
de Saúde de Velas e Calheta que ao longo dos anos, tem tido a tarefa de 
prestar os cuidados de saúde essenciais aos utentes residentes nestes dois 
concelhos da Ilha de São Jorge (Velas e Calheta). 
 
Aquando da última visita estatutária do Governo Regional à Ilha de São Jorge, 
foi deliberado em comunicado  do Conselho do Governo a aprovação de um 
Decreto Regulamentar Regional que cria a orgânica da Unidade de Saúde da 
Ilha de São Jorge. 
 
Considerando que a criação desta unidade de Ilha tem levantado algumas 
questões e dúvidas de ordem prática, nomeadamente no que diz respeito à 
concentração das Urgências, Consultas e do sector de Internamento dos dois 
Centros de Saúde. 
 
Considerando que correm “rumores” de que a Secretaria Regional dos 
Assuntos Sociais, pretende concentrar num só Centro de Saúde, todos os 
serviços e cuidados prestados. 
 
Considerando que em nosso entender, as duas áreas de influência (Velas e 
Calheta), se devem manter tal qual como estão, e os utentes dos dois 
concelhos devem continuar a dirigir-se aos Centros de Saúde do seu 
concelho. 
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Considerando que não é razoável tentar “tapar o sol com a peneira” fazendo 
estas operações de “cosmética”, e serem as ilhas mais pequenas a pagarem a 
factura do “desnorte” que reina no sector da Saúde. 
 
Considerando que o grande “buraco financeiro” da Saúde na Região, não é 
devido aos serviços de Saúde nesta Ilha, e por isso não será justo sermos nós a 
pagar a factura. 
 
Considerando que todas estas incertezas quanto ao futuro da Saúde na Ilha 
de São Jorge, perturba o bom funcionamento dos serviços nos Centros de 
Saúde, e preocupa em muito as populações aqui residentes. 
 
Considerando que é urgente que haja uma clarificação por parte da Secretaria 
Regional dos Assuntos Sociais, sobre o futuro do funcionamento dos serviços de 
Saúde nesta Ilha. 
 

 
Ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, requeiro a V.Ex.ª que seja 
solicitada informação ao Governo Regional, através da Secretaria Regional dos 
Assuntos Sociais, sobre o seguinte: 
 
 
Qual o futuro modelo a implementar para os serviços de Saúde na Ilha de São 
Jorge? 
 
Pretendem ou não concentrar os serviços numa só unidade? 
  
 
 
Velas de São Jorge,  12 de Agosto de 2002. 
 

O Deputado Regional, 
 

 
Mark  Marques 
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