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Assembleia Legislativa da Regiäo Aut6noma dos Acores

COMISSA0 DE ASSUNTOS SOCIAIS

CAPITULO I

INTRODUCAO

A Comisseo Permanente de Assuntos Sociais reuniu nos dias 16 e 17 de Abril de

2009, na delegagáo da Assembleia Legislative da Regiâo Autenoma dos Acores na

cidade de Ponta Delgada, a fim de apreciar, relater e dar parecer, na sequencia do

solicitado por Sua Excelencia o Presidente da Assembleia, sabre o Projecto

Resoluck) — "Resolve recomendar ao Governo . regional dos Acores que pronnova as

iniciativas de sua competencia no sentido de nnelhorar as condigOes logisticas e de

alojamento, bem coma aumento das comparticipagOes dierias corn alojamento e

alimentagâo disponibilizadas aos utentes do Servigo Regional de Sa0de e seus

familiares que, por motivo de doenga, necessitem de se deslocar para fora da sua

ilha de residencia, as quais se encontram previstas na Portaria n.° 16/2007, de 29

de Margo."

o referido Projecto de Resolugdo foi enviado a Comissão de Assuntos Sociais no

dia 12 de Margo de 2009 para apreciageo e emissäo de parecer ate ao dia 13 de

Abril de 2009.

CAPiTULO II

ENQUADRAMENTO JURIDICO

o Projecto de Resolugão em apreciagão foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do

CDS/PP nos ternnos do artigo 114.° do Regimento da Assembleia Legislative da

Região Autenoma dos Agores que aborda o poder de iniciativa.
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o Projecto de Resolucao foi enviado a Connissao Permanente de Assuntos Sociais

ao abrigo do disposto no n.° 1 do artigo 123.° do Regimento da Assembleia

Legislativa da Regiao AutOnoma dos Acores, em conjugacao corn o n.° 1 da

Resolucao da Assembleia Legislativa da Regiao Aut6noma dos Acores n.°

3/2009/A, de 14 de Janeiro.

A apreciacao e emissão de parecer ao presente Projecto por parte da Comissao de

Assuntos Sociais exercem-se em conformidade corn o disposto na alinea d) do n.° 1

do artigo 31.° da Lei 2/20009, de 12 de Janeiro, que aprova o Estatuto Politico-

Administrativo da Regido Aut6noma dos Acores e na alinea a) do artigo 42.° do

Regimento da Assembleia Legislativa da Regiao Aut6noma dos Acores.

CAPiTULO III

PROCESSO DE ANALISE

A Comissao deliberou ouvir ern audicao o Deputado proponente e o Secretario

Regional da SaUde.

Na sua reuniao de 16 e 17 de Abril, a Comissao procedeu as audicOes, analisou o

Projecto de Resoluck) e emitiu o respectivo parecer.

Apresentacdo da iniciativa pelo Deputado proponente:

o Deputado Artur Lima procedeu a apresentacao da iniciativa recorrendo a urn

breve enquadramento cronolOgico para salientar o interesse que esta materia lhe

tern merecido desde 2003, assim como o acolhimento que as iniciativas tern

encontrado por parte do Partido Socialista no poder.
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De acordo corn o Deputado proponente o Projecto de Resolugeo pretende intervir

em trés vertentes distintas:

- Aumentar o valor da comparticipagao diaria atribulda aos doentes

deslocados, equiparando-o aos valores de referenda para outras

deslocagOes;

- Promover urn maior recurso ao alojamento convencionado ern IPSSs ou em

unidades hoteleiras, por forma a assegurar o alojamento em condigties

condignas;

- Reformulageo do Servigo de Atendimento a Doentes Deslocados,

assegurando urn servigo mais eficaz em Lisboa e disponibilizando servigos

de apoio tambem em Coimbra e no Porto.

A finalizar, o Deputado Artur Lima fez tambem a apresentageo de uma alteraceo ao

texto do Projecto de Resolugäo que consiste na eliminageo das referancias feitas

comparticipageo diana atribuida aos atletas em competigeo.

Finda a apresentageo da iniciativa foi aberto urn periodo para esclarecimentos no

qual intervieram os Deputados Carlos Mendonga e Claudio Almeida.

0 Deputado Carlos Mendonga fez uma apreciageo positiva da iniciativa legislativa,

assim conic) da alterageo apresentada a comisseo. 0 Deputado Claudio Almeida

referiu que o Partido Social Democrata tambern ye corn bons olhos esta iniciativa e

quis saber qual a raze° da referencia as unidades hoteleiras regionais no articulado

do ponto 4 da resolugeo uma vez que esta se destina a doentes deslocados.
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0 Deputado Artur Lima esclareceu que e referenda pretende salvaguardar a

disponibilizagão de condigOes de alojamento condignas a todos as doentes que tern

de se deslocar incluindo os que se deslocam das ilhas sem hospital para as ilhas

corn hospital.

Audigdo do Secreterio Regional da Sande:

0 Secreted° Regional da Sairde registou corn aprego a iniciativa que versa os

apoios atribuidos aos doentes deslocados e que se encontra em apreciagâo pela

Comissâo de Assuntos Sociais, uma vez que vem ao encontro dos objectivos

previstos no Programa do Governo.

Na opiniao do Secreted° Regional, o Governo pretende dar continuidade ao esforgo

que tern vindo a ser desenvolvido neste Ambito, pelo que considera bem vindo o

Projecto de Resoluck) em analise. lnformou a Comissao das visitas ja efectuadas

ao Servigo de Atendinnento a Doentes Deslocados ern Lisboa (SADEL) assim como

a Pensao Flor salientando considerar ser possivel fazer-se mais e melhor.

Salientou ainda considerar tratar-se de uma iniciativa que merece o seu acordo uma

vez que propee urn conjunto de nnedidas especificas, congruentes corn os

objectivos definidos pelo Governo Regional, e corn um enquadramento temporal

que permitem uma innplementageo faseada.

Finda a apreciagAo foi aberto urn period° para esclarecimentos no qual intervieram

os Deputados Artur Lima, Alexandre Pascoal e Claudio Almeida.

0 Deputado Artur Lima manifestou concordencia com a abordagem efectuada pelo

Secreted° Regional, salientando o facto de se tratar de unna resolugão realista e

moderada, que propOe a intervengeo do Governo Regional num conjunto de areas
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relacionadas corn o apoio aos doentes deslocados cuja implementagäo devera

decorrer ao longo da presente legislatura.

Informou tambarn o Secretario Regional da alteragäo apresentada a Comiss5o que

visa a definigäo do montante exacto a que deve corresponder a connparticipagdo

dial-la corn alojannento e alimentagäo, no escalão maxim°, atribuida aos utentes do

Servigo Regional de Sat1de deslocados por motivo de doenga, no final da

legislatura.

0 Deputado Alexandre Pascoal solicitou informagao sobre a patologia que origina o

major mimero de deslocagOes, assim como o impacto esperado corn a entrada ern

funcionamento da unidade de radioterapia.

0 Secretario Regional informou que o maior mlinero de deslocagOes se deve a

perturbagees do foro oncolOgico sendo de esperar que estas dinninuam ern cerca de

20% corn a disponibilizagao de cuidados de radioterapia na Regiao. Todavia alerta

para a possibilidade de esta redugao não corresponder a idéntica redugao no total

de deslocagees uma vez que se preva o aumento das deslocagOes inter-ilhas bem

como o surgimento de outras decorrentes da modernizagao dos cuidados prestados

ou do surgimento de novas intervengties.

0 Deputado Claudio Almeida questionou o Secretario Regional sobre o inicio

previsto para a actualizagâo das comparticipagOes diarias assinn como da

implementagão dos Servigos de Acolhimento no Porto e ern Coimbra.

0 Secretario Regional esclareceu que a primeira actualizagão da comparticipagao

diaria tera lugar ainda em 2009 nunna primeira fase o acolhimento dos doentes no

Porto e em Coimbra sera assegurado através de acordos cam outras instituigOes,

nonneadamente corn o SADEL, sendo certo que, independentemente da forma, o

factor crucial é assegurar a disponibilizagao do servigo de acolhimento.
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CAPITULO IV

APRECIA00 NA GENERALIDADE

De acordo corn os proponentes, o Projecto de Resoluck) em anelise enquadra-

se na politica de prossecucão de cuidados de sairde de qualidade definida pelo

X Governo Regional, mais concretamente na operacionalizacâo de dois

objectivos concretos previstos no Programa do Governo, a saber:

- "criacäo de estruturas de apoio e de urn gabinete de apoio ao doente

deslocado e familiar, em parceria corn as Ligas de Amigos ou IPSS, nas

ilhas corn hospital";

- "Continuar uma permanente avaliacäo das politicas de deslocacao de

doentes, procedendo a melhoramentos e aperfeicoamentos, que

permitam uma maior racionalizacâo de recursos e garantia de melhoria

de acessibilidade dos cidadäos".

Alegam os proponentes, existirem "razties objectives que justificam a revisão

das comparticipacties" e afirmam haver "condicries para suportar o encargo

financeiro resultante" numa iniciativa que consideram ser de justice social.

Na opiniäo dos proponentes, o mecanismo de actualizagão autornetica das

comparticipactles presentemente em vigor tern se revelado incapaz de

assegurar uma correccdo minimamente justa, pelo que propOem a definicão de

uma comparticipacão de referencia a atingir ate ao final da legislature.

Alegam ainda que, uma vez que as doentes do Servico Regional de Sairde

podem ser deslocados para unidades hospitalares nas cidades do Porto e

Coimbra, assim coma para Ponta Delgada, Angra ou Horta (cidades corn
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hospital), importa que estas cidades sejam dotadas de servicos de acolhimento

de doentes deslocados, quenn garantam condicOes de acolhimento e

alojamento mais humanizadas.

Assim propOem que a Assembleia Legislative da Região Autenoma dos Acores

recomende ao Governo Regional dos Acores o seguinte:

1. Actualizacâo periedica das comparticipacOes dierias corn alojamento e

alimentacao (anexo I da Portaria n.° 16/2007, de 29 de Marco), por

forma que ate ao final da legislature o montante desta dieria, no escalo

mexinno, iguale o valor pago aos atletas deslocados em competicäo;

2 Reformulacão do Servico de Acolhimento de Doentes ern Lisboa

(SADEL), no sentido de Ihe conferir major agilidade, eficecia e

humanizacão no atendimento;

3. Criagao nas cidades do Porto e Coimbra de servicos de acolhimento a

doentes deslocados;

4. Convencione corn unidades hoteleiras na Regiäo e nas cidades de

Lisboa, Porto e Coimbra, tarifas especiais para doentes deslocados e

seus acompanhantes.

CAPiTULO V

APRECIA00 NA ESPECIALIDADE

0 Deputado Proponente apresentou a proposta de alteragão que a seguir se

transcreve:
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"Proposta de Alteracdo

Ao abrigo do disposto no n. 2 2 do art. 2 145. 2 do Regimento, propOe-se a seguinte alteracao
para o Projecto de Resoluc3o em debate:

Project° de Res°'Lica°
Resolve recomendar ao Governo Regional dos Acores clue promova as iniciativas de sua
cornpeténcia no sentido de melhorar as condicOes logisticas e de alojamento, bem como

aumento das comparticipacOes di6rias com aloiamento e alimentacao disponibilizadas aos
utentes do Servico Regional de SaOde e seus familiares cue, por motivo de doenca,
necessitem de se deslocar para fora da sua ilha de residência, as quais se encontram 

previstas na Portaria n. 2 16/2007, de 29 de Marco

A subida do salário minim° nacional tern sido modesta, razao pela qual a actualizac5o
automStica das comparticipacties presentemente em vigor é incapaz de assegurar uma
correccao minimamente justa das comparticipacees.

I...]

Assim, o CDS-PP, nos termos da alinea d) do n. 2 1 do art. 2 31. 2 do Estatuto Politico-
Administrativo da Região Aut6noma dos Acores, prop& que a Assembleia Legislativa da
Regiäo AutOnoma dos Acores aprove a seguinte Resolug5o:

A Assembleia Legislativa da Região Autenoma dos Acores resolve recomendar ao
Governo Regional dos Acores que:

1. Proceda a uma actualizacäo periOdica das comparticipacOes diArias corn
alojamento e alimentack, resultantes da aplicagao da formula constante do
anexo I da Portaria n. 2 16/2007, de 29 de Marco, devida aos utentes e seus
familiares que, por motivo de doenca, necessitem de se deslocar para fora
da sua ilha de residencia, por forma que ate ao final da legislatura o
montante desta diària, no escalao m3ximo, iguale o valor de setenta Euros.

2. 1-1
3. [...]
4. [...]

0 Deputado Regional,

Artur Lima"
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CAPiTULO VI

PARECER

A Comissao deliberou, por maioria, emitir parecer favoravel a aprovagao do Projecto

de Resolucao que "Resolve reconnendar ao Governo regional dos Acores que

promova as iniciativas de sua competancia no sentido de melhorar as condigOes

logisticas e de alojannento, bem como aumento das comparticipacOes diarias corn

alojamento e alimentagdo disponibilizadas aos utentes do Servico Regional de

Sake e seus familiares que, por motivo de doenca, necessitem de se deslocar para

fora da sua ilha de residancia, as quais se encontram previstas na Portaria n.°

16/2007, de 29 de Margo", corn a alteracão apresentada ern sede de Comissao,

pelo Plenario da Assennbleia, corn os votos favoraveis dos Deputados do Grupo

Parlamentar do Partido Socialista, do CDS/PP e do Bloco de Esquerda, e corn a

abstencao dos Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que

reservam a sua posicao final para o plenario da Assembleia.

Ponta Delgada 17 de Abril de 2009.

A Relatora

(Naha Amaral)

0 presente relatOrio foi aprovado por unanimidade.

A Presidente

(Claudia Cardoso)
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