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CAPÍTULO I 

Introdução 

A Subcomissão Permanente de Assuntos Sociais reuniu, no dia 07 de julho de 

2016, na delegação da Assembleia Legislativa da ilha de São Miguel, com o objetivo de 

apreciar, relatar e dar parecer, na sequência do solicitado por Sua Excelência a 

Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, sobre o Projeto 

de Decreto Legislativo Regional nº 67/X – Altera o Vale Saúde e aprova o Sistema 

Integrado de Gestão de Inscritos para cirurgia da Região Autónoma dos Açores.  

O referido Projeto de Decreto Legislativo Regional deu entrada na Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores no dia 13 de abril de 2016, tendo sido 

submetido à Comissão Permanente de Assuntos Sociais por despacho da Presidente da 

Assembleia datado de 18 de abril de 2016. 

 

CAPÍTULO II 

Enquadramento Jurídico 

O Projeto de Decreto Legislativo Regional em apreciação foi apresentado por 

iniciativa do Grupo Parlamentar do CDS-PP, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 

do artigo 31.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores (Lei 

n.º 2/2009, de 12 de janeiro) e do artigo 114.º do Regimento da Assembleia Legislativa 

Regional dos Açores (Resolução 15/2003/A, de 26 de novembro).  

A iniciativa legislativa em análise cumpre todos os requisitos exigidos pelo 

artigo 119.º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, 

sendo que a respetiva apreciação e emissão de parecer exerce-se ao abrigo do disposto 

na alínea a) do artigo 42.º e n.º 1 do artigo 123.º, ambos do Regimento da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores.  

Nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores n.º 30/2012/A, de 21 de dezembro, a matéria em apreço está no âmbito das áreas 

de competência da Comissão Permanente de Assuntos Sociais. 
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CAPÍTULO III 

Processo de Análise 

Em reunião do dia 01 de junho de 2016, a Comissão deliberou proceder às 

seguintes diligências: 

 - Audição presencial do Secretário Regional da Saúde (SRS); 

       - Solicitar parecer escrito ao Conselho Regional dos Açores da Ordem dos 

Médicos; 

       - Solicitar parecer à Secção Regional dos Açores da Ordem dos Enfermeiros. 

 

A audição do SRS teve lugar a 01 de julho de 2016, na delegação da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores da ilha de São Miguel.  

 

Audição do Secretário Regional da Saúde (SRS), Dr. Luís Mendes Cabral: 

 

 De forma muito sucinta, a deputada Ana Espínola reconheceu o esforço do 

Governo Regional dos Açores para diminuir as listas de espera cirúrgicas. Numa senda 

que é comum, em prol da melhoria das condições de vida dos açorianos, o CDS-PP 

volta a apresentar a resolução para mais um problema que aflige milhares de açorianos, 

e que consiste na alteração ao Vale Saúde e na criação do SIGICA – Sistema Integrado 

de Gestão de Inscritos para Cirurgia da Região Autónoma dos Açores.  

 

 O SRS começou por reconhecer que o tempo de espera dos doentes para 

procedimentos cirúrgicos tem sido um dos temas recorrentes dos últimos quatro anos. 

Ao longo desta legislatura têm sido utilizados os mecanismos disponíveis para, por um 

lado tornar mais transparente o funcionamento do sistema, e por outro lado reforçar a 

capacidade dos hospitais, inovar e implementar medidas adicionais, como foi o caso da 

produção acrescida e da publicação do sistema convencionado para cirurgias.   

 A par desse trabalho, tem-se verificado um grande esforço por parte dos 

hospitais regionais em conseguir captar, seja para lugares de quadro ou em regime de 
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prestação de serviços, profissionais para garantir um aumento da produção cirúrgica. 

Tem-se verificado igualmente a correção de alguns fatores, nomeadamente com uma 

melhor utilização dos blocos operatórios, com maior produção de número de cirurgias e 

com uma melhor adaptação ao sistema de gestão e publicação dessas próprias listas de 

espera cirúrgicas, com a acessibilidade por parte dos cidadãos, continuou a explicar o 

SRS.  

 Mais recentemente, o sistema de produção acrescida tem permitido melhorar os 

resultados, apesar de existirem situações/especialidades em que não é fácil ultrapassar 

as dificuldades existentes. O exemplo recente de doentes da ilha de Santa Maria que 

estavam na lista de espera do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, e 

foram operados no Hospital da Horta, é um exemplo de sucesso das medidas 

implementadas no combate à redução das listas de espera cirúrgica.   

 Dos 9000 mil doentes inscritos e que são frequentemente referidos, por motivos 

diversos, o SRS diz ser importante olhar não para o número, mas essencialmente para o 

tempo em que estão à espera da cirurgia. Isso permite-nos também perceber que existem 

especialidades que temos problema, e outras que não representam problema, pois a 

rotação permite que o tempo máximo de resposta garantido esteja, de alguma forma, a 

ser cumprido. 

 Assim, é também importante cimentar a questão do Vale Saúde, e a forma como 

no passado permitiu resolver muitas questões aos doentes, apesar de ser sempre de 

difícil concretização por parte da tutela, e requerer um esforço significativo dos utentes, 

arbitrário, por assim dizer, na sua utilização.  

 O SRS considerou, assim, que em boa hora o CDS-PP apresenta esta proposta de 

reformulação de alguns aspetos práticos, admitindo existam alguns aspetos do ponto de 

vista substantivo que podem e devem ser limados, e adequados a realidade regional. 

 No entanto, a proposta permite ir ao encontro da realidade verificada a nível 

nacional (até pela sua semelhança), fazendo sentido na Região por várias razões. Desde 

logo, pelo paralelismo que se pode criar com o que se passa a nível nacional, seja para 
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dotar os hospitais, em termos de legislação, das ferramentas necessárias para resolverem 

os casos em que não consigam cumprir com os tempos máximos garantidos.    

 

 O deputado Luís Maurício interveio começando por defender a coerência do 

PSD ao longo dos tempos, sobre esta matéria. Disse que em fevereiro de 2014, 

propuseram a gestão integrada dos doentes em espera cirúrgica nos três hospitais, com 

estabelecimento de um grau de prioridade a cada doente inscrito, a que corresponderia 

um tempo de espera máximo. Defenderam a sinergia entre hospitais, e defenderam o 

alargamento do horário dos blocos operatórios que, pelo facto dos recursos humanos na 

área da anestesiologia serem insuficientes, permitiria que se operassem mais doentes 

fora do período normal de funcionamento das salas do bloco operatório. 

 O número de doentes inscritos para cirurgia, segundo o portal da Direção 

Regional de Saúde, a 30 maio de 2016 era de 10.234. Os números absolutos são 

números, mas mais do que os números é o tempo que levam os doentes para serem 

operados, criticou o deputado.  

 O Governo Regional veio, em agosto de 2015, admitir que a produção adicional 

era uma medida necessária, mas ainda assim 25% sobre a produção em horário normal e 

sobre o mesmo GDH é insuficiente.  

 Os tempos máximos de resposta garantidos não são respeitados; os cidadãos não 

têm mecanismos de defesa para reclamar quanto aos tempos de espera porque não lhes é 

fornecido, muitas vezes, um documento que comprove a data em que são inscritos para 

cirurgia; não podem escolher livremente o hospital onde pretendem ser operados, 

porque ao contrário do que a legislação refere, o portal da Direção Regional de Saúde 

não publica os tempos máximos de resposta garantidos por Especialidade Cirúrgica e 

por hospital. E que em termos de transparência, acusou, ter desaparecido do portal a 

data da inscrição individual na lista de espera de cada doente e a análise mensal, 

cumulativa, por especialidade, quanto ao número de doentes em espera. 

 Acrescentou que a solução proposta pelo PSD é pública; mas disse-se satisfeito 

por ver o CDS-PP aproximar-se destas teses, porque quem compara as diferentes 
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versões do Vale Saúde verifica que aquilo que era inicialmente apenas e só aplicável ao 

setor social e privado, é, neste momento, também para o setor público. Ou seja, propõe 

utilizar as instalações dos blocos dos hospitais públicos para operar os doentes, 

complementou o deputado Luís Maurício.   

 O PSD não concordou com a utilização da verba inscrita no orçamento da 

Região para o Vale Saúde (150.000,00 euros) para operar um tipo específico de 

patologia; neste caso - as cataratas-, com a clínica do Bom Jesus, antes defendendo, por 

que mais justo, que essa mesma verba fosse utilizada para operar os doentes há mais 

tempo em espera, independentemente da cirurgia de que necessitasse. 

 Por fim, solicitou à deputada do Grupo Parlamentar proponente, para que desse 

conhecimento do conteúdo do relatório que, ao abrigo do artigo 6.º do DLR n.º 

19/2009/A de 30 de novembro, o Governo Regional deveria remeter, até 15 de janeiro 

de cada ano, à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, onde deve 

constar a execução e impacto do Vale Saúde, com dados reportados ao ano civil 

anterior; bem como da portaria conjunta das especialidades alvo no âmbito do Vale 

Saúde em vigor, e onde deveriam estar definidas quais as especialidades prioritárias.  

 A Presidente da Comissão Permanente de Assuntos Sociais, deputada Catarina 

Moniz Furtado, solicitou que, a serem mesmo exclusivamente dirigidas as questões à 

senhora deputada Ana Espínola, tal seja adiado até à conclusão da audição do SRS, 

sobre as várias iniciativas em causa, uma vez que o tempo para a realização das 

audições torna-se escasso. O deputado Luís Maurício redirigiu assim as perguntas ao 

SRS.  

 Em relação ao relatório do Vale Saúde, o SRS garantiu que o mesmo está 

concluído, e que se ainda não chegou à Assembleia Legislativa terá sido por algum 

lapso temporal. Em relação à portaria, confirmou que efetivamente não foi publicada, e 

explicou que tal deveu-se à dificuldade em operacionalizar algumas das questões 

referidas pelo deputado, nomeadamente na dificuldade em contratualizar cirurgias com 

as entidades convencionadas e de acordo com o que são as tabelas de preços em vigor 

no serviço nacional de saúde. Assegurou que o Governo Regional tem, logicamente, 
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todo o interesse em ver resolvido a questão das listas de espera cirúrgica, mas 

salvaguardando o exequível a nível financeiro. Assim, as questões levantadas ficam 

salvaguardadas porque se o sistema convencionado for demasiado intransigente quanto 

à fixação de preços, os outros hospitais da Região poderão fazê-lo na modalidade de 

produção crescida.  

 

 O deputado Ricardo Cabral afirmou o apoio à deputada Ana Espínola pela 

apresentação da proposta em apreço pois, tal como outras já implementadas e acolhidas, 

é uma medida bem-vinda para diminuir tempos de espera cirúrgicos e aumentar a 

produção cirúrgica, situações que têm sido sempre uma prioridade para o Partido 

Socialista, em benefício da nossa comunidade, dos Açorianos e da Região.  

 Sublinhou também o grande esforço evidenciado pelo Governo Regional nesse 

sentido, e que para além do aumento da produção adicional cirúrgica em tempo fora do 

período normal funcionamento dos blocos operatórios, o Vale Saúde é mais um 

instrumento de trabalho nesse sentido. Ademais, todas as cirurgias são importantes, pois 

todas pretendem melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.  

 Esta adaptação para fazer cirurgias nos três hospitais é igualmente importante 

para reconhecer a todos a capacidade de executar essas cirurgias. Nessa sequência, e 

porque apesar do caminho percorrido, termos a consciência do que ainda falta fazer, 

questionou quais são as outras medidas que tem em mente para melhorar a problemática 

da redução das listas de espera cirúrgicas; e, porque já existem resultados visíveis, 

solicitou um comentário por parte do SRS no que respeita ao aumento de 18% nas 

cirurgias realizadas na Região Autónoma dos Açores, relativamente ao ano anterior. 

 

 O SRS respondeu que existem outras medidas que marcaram a diferença quanto 

às propostas iniciais apresentadas pelo PSD. Quando se fala de produção cirúrgica, a 

inovação só poderá ser na forma de atingir os objetivos, respeitando a prioridade dos 

doentes e, ao mesmo tempo, a possibilidade de ser quem gere as listas de espera a 

resolver a questão.  
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 A produção adicional proposta pelo PSD permitiria a que os serviços fizessem 

de forma discriminada a gestão das listas de espera, incorrendo num provável aumento 

tendencioso das listas de espera.  

 O modelo implementado permitiu trabalhar para os mesmos objetivos, mas 

salvaguardando a sustentabilidade, e produção contínua e crescente. Chegamos ao final 

da legislatura com mais 18% de cirurgias que não sendo o suficiente, são um passo 

indicativo que o trabalho começa a surtir resultados positivos.  

 O modelo atual é mais transparente: verificou-se uma maior referenciação dos 

hospitais, com um aumento de doentes inscritos, um aumento da produção hospitalar, e 

um aumento do número de cirurgias.  

 É possível fazer um esforço acrescido para uma produção adicional nos 

próximos anos - não em relação aos números totais, que não são a sua preocupação 

principal, reafirmou o SRS, mas sim em relação ao tempo de espera na lista, de acordo 

com as suas prioridades, tentando garantir as cirurgias dentro do tempo máximo 

indicado consoante a prioridade.  

 O deputado Luís Maurício interveio uma última vez para registar que o modelo 

defendido pelo PSD sempre foi o da produção cirúrgica adicional contínua - e não 

pontual - como fizeram com o Vale Saúde, em relação às cirurgias às Cataratas.  

 E por fim, questionou se é verdade que está uma anestesista disponível para vir 

trabalhar para o Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, e que não pode 

ser contratada pelo Hospital, devido ao incumprimento deste perante a Segurança Social 

e o Serviço de Finanças.  

 O SRS respondeu desconhecer essa situação - que em momento algum lhe foi 

referida essa questão-, informando que irá apurar de imediato a veracidade dessa 

afirmação.  

 Por último, regista-se que tanto o CDS-PP, como o PS, manifestaram 

disponibilidade para introduzir ou apresentar alterações à iniciativa, no sentido de 

melhorar a sua qualidade, para aprovação em sede de plenário. 
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 No fim da audição, o SRS entregou à Senhora Presidente da Comissão de 

Assuntos Sociais, os Relatórios de Execução do Vale Saúde relativos aos anos de 2014 

e 2015, que serão anexados ao presente relatório, dele fazendo parte integrante. 

 

 O deputado Luís Maurício afirmou ter sido necessária a interpelação ao Senhor 

Secretário por parte do PSD sobre os documentos entregues à Senhora Presidente, para 

que deles a Assembleia Legislativa Regional tivesse conhecimento, com mais de dois 

anos de atraso em relação à data em que deveriam ter sido entregues. Desejou que quem 

estivesse na Assembleia Legislativa Regional em janeiro de 2017, pudesse usufruir da 

entrega atempada – até 15 de Janeiro de 2017 – do relatório de execução do Vale Saúde 

relativo a 2016. 

 

Outros Pareceres 

Até à data da elaboração do presente relatório não deu entrada na Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores qualquer dos pareceres solicitados. 

 

CAPÍTULO IV 

Apreciação na Generalidade 

 

 A presente iniciativa legislativa visa – cf. dispõe o artigo 1.º – aprovar “o Sistema 

Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia da Região Autónoma dos Açores, adiante 

designado por SIGICA e o regime do Vale Saúde na Região Autónoma dos Açores que se 

destina, exclusivamente, ao pagamento de cirurgias aos utentes do Serviço Regional de 

Saúde (SRS).” 

 

 Segundo o artigo 3.º, “São objetivos do SIGICA: 
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a) Identificar prioridades e garantir um tempo máximo de espera para a realização de 

qualquer cirurgia no Serviço Regional de Saúde, otimizando a capacidade 

instalada; 

b) Envolver o utente de uma forma ativa no processo de formalização do 

consentimento para a realização da cirurgia; 

c) Introduzir maior controlo e maior transparência no processo de inscrição para 

cirurgia; 

d) Garantir ao utente a realização da cirurgia num prazo adequado à sua situação 

clínica.” 

 

 A iniciativa refere que “Decorridos cerca de seis anos da criação do Vale Saúde, 

importa pois rever o respetivo regime, criando novas condições de otimização com vista à 

prossecução dos objetivos de eficiência, eficácia e qualidade que norteiam o Serviço 

Regional de Saúde […]”.  

 

 Sustenta-se que “é tempo de alterar a forma de acesso à cirurgia programada por 

parte dos utentes da Região Autónoma, assumindo que o Vale Saúde não é um fim em si 

mesmo, mas um meio integrado num processo com uma abrangência maior, o agora 

denominado Sistema Integrado de Gestão de inscritos para Cirurgia da Região Autónoma 

dos Açores.” 

 

 Acrescentando-se que “Este Sistema pretende garantir o acesso equitativo aos 

cuidados de saúde num tempo de espera clinicamente aceitável […].” 

 

 Face ao exposto, propõe-se (cf. artigo 10.º) a revogação da legislação que regula o 

Vale Saúde.    

CAPÍTULO V 

Apreciação na Especialidade 

Nada a registar. 



 
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores  

Subcomissão Permanente de Assuntos Sociais 

 

 

 - 11 -

 

CAPÍTULO VI 

Parecer 

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais deliberou, por maioria, emitir 

parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo Regional nº 67/X – Altera o Vale 

Saúde e aprova o Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para cirurgia da Região 

Autónoma dos Açores, com o voto a favor da iniciativa por parte do PS, CDS-PP e do 

PPM, e com a abstenção com reserva de posição para plenário por parte do PSD. 

 

Embora sem direito a voto na Comissão Permanente de Assuntos Sociais, a 

Comissão procedeu à consulta da Representação Parlamentar do PCP que, por sua vez 

não se pronunciou sobre a iniciativa em apreciação. 

 

 

 

A Relatora 

 

   (Arlinda Nunes) 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

 

             
                A Presidente 
 

       

(Catarina Moniz Furtado) 






















