
                                                                                          

                                                                              
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Sociais 

 

Assunto: Requerimento – Audições sobre a atuação do atual Conselho de Administração do 

Hospital do Divino Espírito Santo desde que tomou posse 

 

Considerando que últimos meses se têm sucedido polémicas, problemas e queixas graves que 

envolvem o Hospital do Divino Espírito Santo e o seu novo conselho de administração. 

Considerando que desde finais de maio que são públicas notícias acerca de um alegado ataque 

informático no HDES, sobre o qual poucas ou nenhumas explicações são dadas e que já foi 

noticiado o despedimento do responsável de informática do HDES. 

Considerando que recentemente, o Sindicato Independente dos Médicos veio a público 

denunciar tentativas de condicionamento da atividade sindical por parte do CA do HDES. 

Considerando que no HDES existem nomeações de familiares diretos de membros do Conselho 

de Administração para cargos de direção no HDES, nomeadamente da diretora do Serviço de 

Endocrinologia e Nutrição e do Responsável da Unidade de Epidemiologia Clínica, Controlo, 

Infeção, Investigação e Informação de Saúde, Vogal da Comissão de Emergência para a 

Pandemia de COVID19, Vogal Comissão Técnica para a Pandemia da COVID19, cônjuges do 

Diretor Clínico e da Presidente do Conselho de Administração, respetivamente. 

Considerando que o cônjuge da presidente do CA, não tem vínculo ao HDES, mas é o médico 

responsável pela saúde ocupacional no HDES através de uma empresa que pertence a familiares 

diretos do diretor clínico do hospital, onde o próprio trabalha em acumulação ilegal de funções. 

Considerando as publicações pagas nas redes sociais por parte da presidente do Conselho de 

Administração, publicitando páginas do HDES que, alegadamente, não são páginas oficiais do 

HDES. 
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Assim, nos termos da alínea f) do artigo nº 105 do Regimento da ALRAA, e no sentido de 

prestar esclarecimentos sobre a atuação do atual Conselho de Administração do Hospital do 

Divino Espírito Santo desde que tomou posse, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda 

solicita as seguintes presenças em comissão: 

- A presidente do Conselho de Administração do HDES; 

- O Secretário Regional da Saúde e Desporto; 

- O Secretário Regional do Sindicato Independente dos Médicos; 

- A Presidente da Secção Regional dos Açores da Ordem dos Médicos; 

- O Presidente da Secção Regional dos Açores da Ordem dos Enfermeiros; 

- O ex-diretor de Informática do HDES. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

  

O Grupo Parlamentar do BE/Açores 

 

 

(António Lima)                          (Alexandra Manes) 

 

Ponta Delgada, 22 de julho de 2021 

 


