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neurutAo oRotnAnte Do coNsELHo DE ttHA DA TERcEtRA

REALIZADA A 29 DE MAIO DE 2015

ATA N.9 4

Aos vinte e nove dias do mds de maio de dois mil e quinze, pelas dez horas e quarenta

minutos, no Audit6rio da Casa das Tias de Nemdsio, reuniu o Conselho de llha, em

reun rao orornana

O Presidente da Mesa, Roberto Monteiro, informou que tinha feito alguns contactos

com a Doutora Paula Elsa Moniz e que esta estava a caminho da reuniSo do Conselho

de llha, pelo que, como havia dois pontos na ordem do dia, iriam comegar pelo

segundo ficando, assim, com o resto da reuniSo para falar com ela.

Nesta reuniSo verificou-se a presenga dos seguintes conselheiros:

Roberto lricio Silva Pereira Monteiro, Presidente do Conselho de llha da Terceira.

Presidente da C6mara Municipal da Praia da Vit6ria;

Jos6 Gabriel do Alamo Meneses, Vice-Presidente do Conselho de llha da Terceira,

Presidente da Cdmara Municipal de Angra do Heroismo;

Sandro Rebelo Paim, Primeiro Secretario da Mesa, representante da C6mara do

Comercio de Angra do Heroismo;

Rui Miguel Ferraz Sales, em substituigSo de Jos6 Ant6nio Sozinho Azevedo - Segundo

Secretario da Mesa, representante das associag6es agricolas - AAIT;-

Ricardo Manuel Rodrigues de Barros, Presidente da Assembleia Municipal de Angra

do Heroismo;

Joio Luis

Heroismo;

Sanchez dos Santos, representante da Assembleia Municipal de Angra do

P6ricles Pereira Ortins, representante da Assembleia Municipal de Angra do Heroismo;

Pedro Miguel de Borba Ferreira, representante da Assembleia Municipal de Angra do

Heroismo;

Norberto Francisco Avila Messias, representante da Assembleia Municipal da Praia da

Vit6ria; ------

Ata n.e 4 Pdgina 1de 26



\r
4alu

I.

{\ Maria Francisca Santos Toledo Gomes de Andrade, representante da Assembleia

Municipal da Praia da Vit6ria;

Arlindo Paulo de Freitas Teles, representante da C6mara de Com6rcio de Angra do

Heroismo;

Presentes os seguintes deputados da Assembleia legislativa Regional dos Agores: ----

Domingos Manuel Oliveira da Cunha, deputado do PS;

tuis Miguel Forjaz Rendeiro, deputado do PSD.

Aus€ncias justificadas:

Jos6 Ant6nio Sozinho Azevedo, Segundo

representante das associag6es agricolas - AAIT;

Secretario da Mesa do Conselho,

Ana Rita Meneses Branco, representante da Assembleia Municipal da Praia da Vit6ria;-

Jos6 Manuel Ferreira Pimentel Dias, representante dos Sindicatos - UGT.

Aus€ncias n5o justificadas:

Paulo Manuel da Silva Codorniz, Presidente da Assembleia Municipal da Praia da

vit6ria);

Marilia Margarida Enes Garcia de Vargas, representante da Assembleia Municipal de

Angra do Heroismo;

Rui Fernandes Nobre de Castro, representante da Assembleia Municipal da Praia da

Vit6ria; ------
Ana Rita Meneses Branco, representante da Assembleia Municipal da Praia da Vit6ria;-

Fernando Gastao de Sousa Sieuve de Meneses, representante das Associag6es

Agricolas - FRUTER;

Jos6 Manuel Ferreira Pimentel Dias, representante dos Sindicatos - UGT;

Ant6nio Pedro Inoc6ncio, representante

Ant6nio Toste Parreira, deputado do PS;

dos sindicatos - CGTP - UniSo Sindicatos AH;-

Nuno Miguel Aguiar Meneses, deputado do PS;

Francisco Coelho, deputado do PS;

Berto Messias, deputado do PS;

ClSudia Alexandra Cardoso Meneses da Costa, deputada do PS;
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Ant6nio Ventura, deputado do PS;

Maria Judite Gomes Parreira, deputada do PSD;

Artur Lima, deputado do CDS-PP;

Ant6nio F6lix Rodrigues, deputado do CDS-PP.

O Conselheiro Ricardo Barros interveio e disse que quando havia sido alertado para a

reinstalageo do Conselho de llha, face A legislagSo recentemente aprovada pela

Assembleia Regional, se havia deparado com vdrios problemas que tinham que ver

com a redagio do diploma e, sobretudo, com a sua republicagSo. Informou que no

diploma dizia que o Conselho tinha que ser reinstalado sessenta dias ap6s a publicagSo

do mesmo, enquanto que na republicagSo, o mesmo artigo, referia que seriam

noventa dias. Disse que convocar o Conselho de llha e nao ter em conta os ouarenta e

cinco dias que a legislagdo previa, corria-se o risco de um dos organismos alegar que

nao tinha sido convocado, em fun96o do que dizia a lei, e que ndo tinham as

Assembleias Municipais reunidas at6 15, ou enteo nao convocar o Conselho de llha de

sessenta dias ap6s a publicagdo do diploma. Acrescentou que ap6s terem consultado

vdrios juristas, inclusivamente da DROAP, tinham convocado o Conselho para o dia seis

de julho, cumprindo-se, assim, os quarenta e cinco dias devidos is instituig6es.

Concluiu dizendo que a explicagdo era essa, ou seja, tentar n5o fugir muito ) lei e que

as coisas fossem feitas o mais rapidamente possivel, dai o dia seis de julho.--

O Presidente do Conselho de llha, Roberto Monteiro, usou da palavra e disse que, em

relagSo ir instalagSo do Conselho de llha, os Deputados ndo votavam, o que acabava

por ser uma reuniSo extraordindria, meramente para esse fim, pelo que a melhor

solugSo era ndo colocar outro assunto de forma a permitir que, nas futuras reuni6es,

todos pudessem participar

O Conselheiro Ricardo Barros acrescentou que, para al6m do formalismo das pessoas

assinarem a tomada de posse, havia outra questeo que tinha de se cumprir nessa

reuniSo, ou seja, a eleigSo da Mesa, mas que de qualquer forma os Deputados n5o

votavam. Concluiu dizendo julgar que o qu6rum para eleigSo da Mesa era dos

votantes.
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O Presidente do Conselho de llha, Roberto Monteiro, respondeu que, tratando-se dos

meses de julho e agosto as datas eram sempre problemdticas para garantir qu6rum,

pelo que era importante, da parte da Mesa, haver um esforgo de contacto com as

virias entidades de forma a garantir o mesmo para esse dia. -----

O Conselheiro Ricardo Barros respondeu que sim, mas que se houvesse algum

impedimento para esse dia, a data era perfeitamente ajust5vel.

ORDEM DO DIA

1. CONSETHO DE IIHA DE SANTA MARIA - AEROPORTO DE SANTA MARIA -
"GoNTEXTO ACORES E SEU TMPACTO tOCAt" - TOMADA DE CONHECIMENTO.------

O Presidente do Conselho de llha, Roberto Monteiro fez uma explanagSo do assunto.-

O Conselheiro Jos6 Alamo de Meneses usou da palavra e disse achar que deviam

manter a politica de n5o levantar quest6es, exceto se, da parte do Governo Regional,

houvesse qualquer indicagdo no sentido de aceitar qualquer que fosse dessas

propostas. Acrescentou que o tempo jd havia passado e, da parte do Governo, nao

tinha havido qualquer alteragao em relag6o ao PREIT, pelo que faria todo o sentido

manterem a politica de contensSo, obviamente mantendo alguma vigilSncia no sentido

de ver se alguma coisa se alterava em relagdo ao Governo, que era o visado pelas ditas

recomendag6es, n6o havendo essas alterag6es, disse que n6o lhe parecia ftil iniciar

um debate que ndo tinha objetivo nem resultado.-

O Conselheiro Norberto Messias interveio e disse que a questao de Santa Maria lhe

parecia mais complicada do que parecia i primeira vista, porque se a Base das Lajes

era um problema grave para a Terceira, as escalas t€cnicas eram um problema

gravissimo para Santa Maria, porque esta dependia, economicamente, dessas escalas.

Disse achar legitimo que o Conselho de llha de Santa Maria tivesse essa preocupagdo,

que a questeo de ndo haver refer6ncia is escalas t6cnicas em Ponta Delgada era,

obviamente, de outra natureza que, a seu ver, justificava que o Conselho de llha da

Terceira fizesse um debate sobre a politica a6rea dos Agores, o transporte a6reo e

maritimo nos Agores, quer fosse inter-ilhas quer fosse o que atravessava o Atlantico,

uma vez que existiam demasiados interesses e possibilidades para se deixar que isso

passasse ao lado. Acrescentou que a questao neo era entre as Lajes e Santa Maria, mas
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sim entre a Europa e os Estados Unidos ou entre estes e Africa. Questionou sobre o

papel que queriam desempenhar nesse contexto, porque queriam os Agores e queriam

a Terceira. Referiu que se justificava, naquele momento, manter-se a politica de

sildncio i volta do que os Conselhos de llha haviam dito, mas que achava que se

deveriam preocupar internamente com coisas de maior abrangoncia, sobretudo no

campo das oportunidades de neg6cio que podiam gerar aquando da discussdo dessas

mesmas coisas.

O Conselheiro Sandro Paim usou da palavra e disse que, em relagSo ao assunto em

causa, como C6mara de Comercio e ndo concordando um pouco com a linha que

estava a ser seguida de se manter o sil€ncio, havia que perceber de que forma 6 que

ndo calavam, mas de que forma 6 que, tamb6m, nao criavam guerra. Disse que aquilo

era um oficio, pelo que o Conselho de llha se podia expressar de v6rias formas piblicas

ao Senhor Presidente do Governo. Referiu que, analisando melhor o documento, se

percebia que eram identificados quatro pontos, sendo eles os seguintes: ----

Primeiro ponto: Medidas a executar diretamente pelo Governo da Republica no eixo

quatro. Disse que, basicamente, o que estava a ser trabalhado era a revogagSo de um

conjunto de constrangimentos que o Aeroporto, por ser militar, tinha e que nada tinha

que ver com as escalas t6cnicas. Referiu que eram constrangimentos de diversas

naturezas que Santa Maria queria manter na Terceira, pelo que isso neo lhe parecia,

como era 6bvio, razodvel, nem lhe parecia que num Conselho de llha pudessem aceitar

isso. Acrescentou que, naquele ponto, nem eram referidas as escalas t6cnicas e que

colocar um pouco a base de friendly, com a operagSo comercial e, portanto, quererem

retirar esse ponto nao era admissivel, nem aceitiivel, no entender da Cdmara de

Com6rcio, que se calassem em relagSo a isso.

Segundo ponto: Programa de redugSo e isengSo de taxas e custos de licenciamento

para os investimentos e atividades na llha Terceira. Disse que, tamb6m nesse ponto, se

estava a falar num conjunto de taxas para investimento, neo propriamente s6 para a

questao das taxas aeroportu6rias. De seguida fez uma anSlise das taxas

aeroportu6rias, com a respetiva redu95o, e verificou que os custos na Terceira eram

mais elevados do que em Santa Maria e disse que quererem opor-se e retirar n5o lhe

parecia, como Conselho de llha e C5mara de Com6rcio, que pudessem calar. -----------

JA,
/
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Terceiro ponto: Medidas a adotar pelo Governos dos Agores, competitividade logistica,

apresentaram uma candidatura ao Governo da Repfblica, a ComissSo Europeia, para a

criagSo da zona econ6mica especial. Disse que jd hd muitos anos que Santa Maria o

tinha e que nada tinha feito com isso. Referiu que deviam mostrar solidariedade e

preocupagSo com santa Maria, mas que

tentarem fazer, n5o lhe parecia razodvel.

querer retirar a possibilidade de tamb6m o

Quarto ponto: Competitividade loglstica criar um pacote de incentivos i alteragSo das

escalas t6cnicas. Disse que quem geria os aeroportos de Santa Maria e Ponta Delgada

era a ANA, que jii tinha incentivos is escalas tdcnicas e i operagSo comercial, que o

problema do aeroporto das Lajes era ser gerido pelo Governo Regional, que n6o fazia

desconto a ningu6m. Acrescentou que o que havia sido pedido para ser colocado era

que, jd que o Governo Regional 6 que geria o aeroporto das Lajes, que se tentasse

imitar/copiar medidas que a ANA jii fazia nos aeroportos que geria. Referiu que dizer-

se que neo se queria e que se retirasse, nao era razdo razoivel, que entendia o que o

Professor Alamo e o Dr. Roberto Monteiro tinham dito, mas que nao se podiam calar,

pois calados j6 estavam hd muito tempo. Concluiu dizendo que a {nica coisa que

poderia ser mais preocupante, e que era diferenciador, tinha que ver com as taxas,

mas que depois destas estava mais caro oitenta por cento que depois da t6o falada

redugSo estava mais caro oitenta por cento, pelo que nao sabia o que gueriam. ----------

O Conselheiro Ricardo Barros interveio e disse que a questao de fundo havia sido

colocada na intervengSo inicial do Sr. Presidente, ou seja, quando este tinha feito

refer6ncia i percentagem das escalas tdcnicas de Santa Maria, Seo Miguel e Terceira.

Questionou o porque de Santa Maria se indispor contra a Terceira, que tinha tres por

cento, e n5o se indispor contra S5o Miguel, que tinha seis por cento. Disse que todos

deveriam refletir, nao porque 6 que Santa Maria estava contra a Terceira

relativamente )s escalas tdcnicas, mas sim porque 6 que o Pico, S5o Miguel e Sao Jorge

estavam contra a Terceira em tudo, que isso era o mais importante e enquanto nao

soubessem responder a isso n6o iam a lado nenhum. Questionou o porquA de se falar

insistentemente num tri6ngulo, pois Pico e Faial trabalhavam como unidade, mas isso

jd neo acontecia em relagSo a Sao Jorge. Disse que a Terceira e a Graciosa ficavam de

fora do grupo, ndo s6 com a atual situagao de cruzeiros, como tamb6m em relagdo aos
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rnovos barcos que iam ser adquiridos, pelo que quando 6 que iam funcionar como

grupo central, com vantagens para todas as ilhas do mesmo. Concluiu dizendo que a

grande reflecgSo, que cabia a todos os conselheiros, era o porquA de todas as ilhas

serem contra a Terceira, n5o s6 a nivel do com6rcio, da indUstria e dos transportes,

mas tamb6m a nivel partiddrio, de forma a se tirar algum proveito disso,

independentemente de poderem ou n5o responder de forma mais ou menos direta.--

O Deputado Luis Rendeiro iniciou a sua intervengao dizendo que percebia as quest6es

levantadas pelo Conselheiro Ricardo Barros, mas que estas deveriam ser discutidas

noutra altura, porque naquele momento tinham o documento de Santa Maria para

discutir, at6 porque as referidas reflex6es levavam para outro tipo de comentdrios de

natureza mais politica que, na sua opiniSo, n5o eram importantes fazer naquele

momento. Disse que ia, um pouco, de encontro ao que havia sido dito pelo

Conselheiro Sandro Paim, ou seja, que estava na hora de serem, educadamente,

discordantes e explicar o porqu6. Acrescentou que as explicag6es dadas pelo

Conselheiro Sandro Paim, elencadas de forma honesta e correta, eram explicag6es que

podiam ser dadas no enquadramento. Referiu que percebia que Santa Maria tivesse

direito a reivindicar e defender coisas para a sua ilha, at6 porque esta, sem as escalas

t6cnicas, n5o tinha mais nada, mas que o que era facto era que quem penalizava Santa

Maria, ao nivel das escalas t6cnicas, era 56o Miguel e n5o a Terceira, pelo que jd se

tornava inadmissivel que Santa Maria elegesse a Terceira como alvo, num conjunto de

criticas com pouco cabimento e pouca fundamentagao, que jii n5o tinham que ver com

o querer o seu bem, mas com o n5o querer que os outros resolvessem os seus

problemas. Acrescentou que n6o podiam fazer de contas que tinham um conjunto de

atores no Conselho de llha, que tinham uma proximidade muito grande, desde a

questeo da proximidade institucional i proximidade partidiiria, com o Governo

Regional, que era quem estava a tomar essas decis6es de fundo, pelo que havia um

conjunto de press6es e contactos que poderiam ser feitos de forma silenciosa e

discreta e, de facto, a Terceira n5o queria tirar avi6es nem prejudicar Santa Maria,

queria era captar novas escalas t6cnicas para o Atl6ntico e para a ilha. Disse que eram

sensiveis e solidirios com as necessidades de Santa Maria, mas que n5o podiam

aceitar que esta continuasse, repetidamente, a atentar contra aquelas que eram as

Ata n.e 4 Pdgina 7 de 26



w
a\

\
necessidades e dificuldades da Terceira, que tinha as dificuldades que tinha mas que

ainda tinha, e bem, um quarto da populagSo dos Agores, o que fazia com que essas

necessidades se tornassem maiores do que as de Santa Maria, no contexto regional.

Acrescentou que, se muitas das vezes a Terceira sentia que era encostada i parede

pela dimensSo de S5o Miguel, Santa Maria se fosse encostada e parede pela dimensSo

da Terceira, paci€ncia, essa era uma realidade que conheciam e haviam de arranjar

uma forma simpdtica/educada de dizer que estavam a tratar do seu problema e que

n6o queriam prejudicar ningu6m nem estavam disponiveis para aceitar que houvesse

uma deliberagSo, fosse de quem fosse, incluindo Santa Maria, que atentasse contra

aquilo que eram as dificuldades e os problemas que queriam resolver. Concluiu

dizendo que concordava que deveriam manter a postura serena e educada e de n6o

criar guerras e conflitos desnecessdrios, mas que tamb6m achava que havia um ponto

que tinham que ter uma postura afirmativa, porque a populagSo a isso exigia. Disse

achar que era a altura indicada para dar a Santa Maria, e ao Conselho de llha de Santa

Maria, a resposta que jii tinha dito de inicio.

O Conselheiro JosE Alamo de Meneses interveio para dizer que concordava com

quase tudo o que havia sido dito pelo Deputado Luis Rendeiro, mas que lhe parecia

que a resposta nao deveria ser dirigida ao Conselho de llha de Santa Maria, mas sim ao

Governo Regional, que era, no fim de contas, o alvo da questio. Acrescentou que o

que interessava mais era fazer chegar, ao Governo Regional, a estranheza e o

desacordo pelo facto de, apesar de ter acontecido a redugSo das taxas, estas

continuarem a ser as que foram jd apresentadas no Conselho de llha e exigir que

fossem tomadas as necessdrias medidas para resolver isso e isso ser feito de maneira

que Santa Maria tamb6m soubesse que se fez. Disse que estar a falar para o Conselho

de llha de Santa Maria, muito provavelmente, seria abrir a porta para que, daqui a

dias, se estivesse a falar para muitos outros, sendo que isso nao era um caminho

agradiivel e a situagao em vez de melhorar tenderia a piorar. Informou que a sua

proposta era que saisse sim a exig€ncia que fosse dada execug6o aos pontos que ainda

nao tinham sido executados, em particular uma chamada de atengSo para o facto das

tarifas usadas no aeroporto, apesar da redug6o, continuarem a nao satisfazer. Concluiu

dizendo que achava que essa €ra a forma mais sensata e que nao abria uma disputa da
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/qual ningu6m ganharia e que seriam, com certeza, aqueles que iriam perder, at6 pelas

razdes enunciadas pelo Conselheiro Ricardo Earros. -----------

O Conselheiro Pedro Ferreira usou da palavra e disse que, sobre a mat6ria em causa,

julgava que nem que fosse um oficio, a acusar a recegSo do oficio de Santa Maria, se

devia mandar aos senhores, por uma questeo de delicadeza, mas que de qualquer uma

das formas, percebia que responder ao Conselho de llha de Santa Maria neo resolveria

basicamente nada, pelo que poderia ser mais assertivo seguir a sugestSo do Professor

Alamo Meneses. Acrescentou que registava a evolugdo do conselheiro Sandro Paim em

alguns aspetos, primeiro porque se comegava a adotar o conceito de solidariedade do

Professor Miirio Fortuna e depois porque quanto mais o ouvia falar no Conselho de

llha, mais mudava a sua opiniao, porque geralmente a nogao que tinham da C6mara de

Com6rcio era que esta andava, h6 muito tempo, demasiado calada e, ainda bem, que a

C6mara de Com6rcio, e o Conselheiro Sandro Paim em particular, havia tamb6m

percebido isso. Disse que se calhar se deveria seguir a sugestSo do Conselheiro

Norberto Messias e comegar a pensar o que se queria para as infraestruturas e para os

transportes e as acessibilidades dos terceirenses da Terceira e dos Agores, de modo

geral, porque era inadmissivel o que Santa Maria pedia, tal como era inadmissivel o

que outros Conselhos de llha haviam dito da Terceira. Disse que era inadmissivel o que

tinha acontecido, recentemente, com as aterragens e as nao aterragens, as

autorizag6es e n5o autorizag6es para aterrar no Unico aeroporto dos Agores que

estava disponivel, por quest6es climat6ricas adversas nos outros aeroportos, que era

inadmissivel que as esquerdas e o Partido Social Democrata se tivessem unido num

chumbo a uma recomendageo para que a SATA reforgasse o seu papel na Terceira e no

aeroporto das Lajes e que era inadmissivel o silGncio do Governo Regional, que no

fundo era o pai da crianga. Acrescentou que o PREIT era uma coisa curiosa e que

haveria de merecer estudo no futuro, porque a grande ideia, o grande plano, a solugSo

para todos os problemas havia acabado por ser a criagao de muitos outros problemas

que n5o se estava i espera. Referiu que o Governo Regional, sobre a meteria em

causa, tinha acabado por ser a chama que colocou todas as ilhas a brigar com a

Terceira e esta a ficar, educadamente, no seu canto para ndo ofender ningu6m.

Concluiu dizendo julgar que o mais importante, naquele momento, era acusar a
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recegao do oficio de Santa Maria, resolvendo o problema de alertar relativamente is

taxas, mas tambdm promoviam um debate sobre o que queriam para a politica de

transportes e qual o papel que queriam dar i Terceira nessa mesma politica. -------

O Presidente do Conselho de llha, Roberto Monteiro, interveio e disse que,

relativamente d matdria em causa, as posig6es do Conselho de llha eram claras e,

nesse sentido, a sugestao que fazia era, tomando ele a iniciativa, a Mesa elaborar um

documento conciso e objetivo sobre as quest6es pertinentes. Disse que se com as

medidas do PREIT se continuava com taxas sessenta e oitenta por cento mais caras, o

que lhes interessava n5o era propriamente guerras, mas uma situageo igualitdria em

termos de competitividade de infraestruturas a6reas, pelo que a Mesa assumiria a

responsabilidade de reunir com a tutela e solicitar uma audi€ncia i presidancia do

Governo Regional. Acrescentou que, de qualquer forma, no dia seis de julho comegava

tudo de novo, mas que o grosso das pessoas seria o mesmo, pelo que n6o havia

necessidade nenhuma dos assuntos serem repescados. De seguida solicitou a maior

colaboragSo da Cdmara de Com6rcio, no sentido de, pelo menos, dar o pontap6 de

saida. Disse que iria remeter todas as informag6es que tinha sobre o ntmero de

escalas t6cnicas e respetiva percentagem em cada uma das tr6s ilhas, dos tres

aeroportos, a Cdmara de Com6rcio juntaria os elementos relativos ao custo das taxas

e, em sequOncia dessa mat6ria, solicitar-se-ia uma reuniao i presid€ncia do Governo

Regional, que inclusivamente jd havia abordado, informalmente, sobre isso, conforme

tinha sido acordado

2. STTUACAO DO HOSPTTAT DE SANTO ESPIR|TO DA rtHA TERCETRA - AUDICAO DO

coNsEtHo DE ADM|N|STRACAO.--------

O Presidente do Conselho de llha, Roberto Monteiro, agradeceu a presenga da

Senhora Doutora Paula Elsa Moniz naquele Conselho de llha e fez uma explanagdo do

assunlo

O Conselheiro Norberto Messias tomou a palavra e disse que, embora sendo de

formagSo enfermeiro n5o era nessa qualidade que ia usar da palavra. Disse que n5o se

tratava de abordarem quest6es ligadas aos cuidados de sa de, mas sim de pensarem o

Hospital como um parceiro importante na economia da ilha. Referiu que o Hospital era
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tal como era, de certeza, o maior consumidor da ilha, pelo que era preciso que os

terceirenses se tornassem parceiros deste, parceiros pelo reconhecimento da

importincia que ele tinha e parceiros na reivindicagdo do papel que ele poderd e

deverd ter no futuro. Disse que quando pensavam na deslocagSo de pessoas, de outras

ilhas para a Terceira, por virem recorrer aos servigos do Hospital, essas pessoas n5o

iam apenas utilizar servigos do Hospital, mas iam, tamb€m, participar noutras 6reas da

economia da ilha. Relembrou um outro tema muito falado mas que, infelizmente, n6o

tinha dado passos consistentes na drea do turismo de saode, de que tambim jd

haviam falado muitas vezes mas que nada tinham feito para que acontecesse. Disse

que 6 que tinham que fazer acontecer, porque ningudm ia fazer acontecer por eles.

Acrescentou que das alternativas que o Hospital ainda nao tinha, mas que tinha

profissionais com competencias e que precisava de equipamentos e de renovar

equipamentos e que precisava que os terceirenses, em conjunto com o Hospital e com

os seus profissionais, pressionassem quem de direito para que isso pudesse acontecer,

pelo que era nessa perspetiva que gostariam de discutir, ou seja, o seu peso e

importencia enquanto estrutura econ6mica. Concluiu, agradecendo a disponibilidade

da Senhora Doutora Paula Elsa Moniz para expor o Hospital na perspetiva de que nao

pretendiam julgar o mesmo, mas sim ser seus parceiros.

O Conselheiro Sandro Paim iniciou a sua intervengeo dizendo que a C6mara de

Com6rcio tinha uma Comissao de Safde que trabalhava, hi algum tempo, esses

assuntos e que se havia deparado com um conjunto de situag6es, pelo que gostaria de

colocar algumas questoes que correspondem a estas. Acrescentou que nunca tinham

conseguido resposta is referidas quest6es, que tinham conseguido avangar em

algumas dreas, nomeadamente na drea dos pagamentos mais atempados aos

fornecedores, mas que pouco mais que isso. De seguida colocou as vdrias quest6es: ---

Primeira: "Estd o Hospital da Terceira suborgamentado no que diz respeito es

diferengas da regiSo, ou ndo?"; ----

Segunda: "A livre referenciagio prejudica o Hospital da Terceira?";
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Terceira: "O investimento que foi feito na infraestrutura para radioterapia na Terceira

vai ou ndo ser renta bilizado?": ---------

Quarta: "No que diz

safde na Terceira ?"

respeito ao turismo de sadde, qual 6 a sua perspetiva do cluster de

O Deputado Luis Rendeiro interveio e disse que o tema era ali discutido e bem, devido

i importancia incontorniivel da prestagSo de cuidados de saide na Terceira e Squilo

que o Hospital significava no contexto regional, porque para al6m de tudo o que jd

havia sido dito tambdm era importante perceber que a regiSo estava sujeita a um

conjunto de vicissitudes, como por exemplo as catiistrofes naturais, pelo que era

importante que tivessem mais do que um Hospital preparados para agir i escala

regional, para o caso de um deixar de funcionar ou que ficasse impedido de o fazer.

Referiu que ji havia sido dito que o Hospital era o maior empregador da ilha, que havia

servigos que tinham que ser redundantes com os dos outros hospitais. Acrescentou

que julgava que tamb6m estava a faltar, e que era uma aposta que se deveria fazer na

ilha, procurar a criagSo de especialidades e servigos que s6 existissem na Terceira, de

forma a ndo haver uma competigeo entre os mesmos servigos, nos mesmos hospitais.

De seguida questionou sobre o que seria importante na diferenciagdo em novas

especialidades e, at6 que ponto, a situageo financeira do Hospital condicionava, ou

nao, a prestagSo de servigos, tendo em conta toda a economia que girava em volta

deste. Solicitou que lhes fosse falado acerca das car€ncias de pessoal que o Hospital

tinha, ao nivel dos vdrios servigos e das especialidades, quais as dificuldades que o

Hospital tinha na contratagao de alguns desses, no caso mddicos e enfermeiros,

nalgumas Sreas mais especificas. Continuou, dizendo que havia uma campanha pIblica

que descredibilizava o Hospital da Terceira, ao nivel regional, e que fazia com que,

tamb6m por via da livre referenciagao, os doentes de outras ilhas, que se dirigiam i
Terceira, estivessem a deixar de o fazer. Disse que, na priitica, esses dois fen6menos

estavam a fazer com que, aquilo que teria desaparecido as politicas regionais, que era

a criagao do Hospital Central dos Agores, estivesse a acontecer. Concluiu dizendo que

achava que ser presidente do Conselho de Administragao do Hospital, naquele

momento, era um trabalho muito ingrato, devido a ser um setor que estava,

claramente, subfinanciado A escala regional.
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A Senhora Doutora Paula Elsa Moniz iniciou a sua intervengSo fazendo os devidos

cumprimentos, em nome do Conselho de Administraqdo do Hospital' e apresentando

as suas desculpas formais, pelo facto de n5o ter estado presente na hora agendada'

dizendo que esta se deveu a alguma logistica que neo lhe havia permitido estar'

Acrescentou que, em termos pessoais' estava presente com muito gosto' dada a

relagao que tinha com os Agores e os agorianos' sendo que profissionalmente estava

ainda com mais gosto. Disse que o proieto do Hospitar da irha Terceira, o seu

desenvolvimento, o seu reforgo fazia parte da missSo do Conselho de Administraqao e

que a equipa de gestio e a equipa global do Hospital estava a trabalhar nesse sentido'

Disse que haviam sido colocadas quest6es vdrias e de v6rias ordens' pelo que poderia

iniciar, a respetiva intervengao, falando relativamente i posigSo de centralidade que o

Hospital da Terceira tinha e que tinha que manter' por vSrias raz6es' n6o s6 pela

proximidade dos cuidados de safde que vinha a prestar junto dos terceirenses' como

tamb.m no tocante i manutengdo dessa centraridade que n5o era fiicil. Quanto aos

doentes e utentes que vinham das ilhas' essa centralidade era a raz6o de existir do

Hospital e que iria continuar a ser' mencionou que a equipa estava preparada para

reforgar essa centralidade, dotando-a de meios necess6rios' No que diz respeito a

recursos humanos, disse que estes nao eram s6 os m6dicos' os enfermeiros' os

assistentes tecnicos, os assistentes operacionais, mas que era toda uma outra 6rea que

funcionava transversarmente e que anafisava os pontos de intervengao priorit6rios de

curto e m6dio prazo. No tocante ao setor de enfermagem, informou que o Hospital

tinha jd autorizado a admissao de quarenta e sete enfermeiros' que tinha como

objetivo a criagSo de postos de trabalho; diminuigSo de horas extraordin6rias; terem

os enfermeiros com condig6es, fisicas e mentais, para o exercicio do seu trabalho;

estabilizar, do ponto de vista econ6mico' financeiro e familiar' um conjunto de

familias. No tocante aos senhores doutores' disse que nao havia nenhuma intengSo de

encerramento de especialidades e que tinham algumas especialidades que precisavam

de reforgo. Acrescentou que havia duas formas de terem m6dicos na RegiSo

Aut6noma dos Agores, ou seja' atravds do processo linear de crescimento org6nico'

consulta, cedancia publica, contratagSo ao abrigo do C6digo do Trabalho' que eram

orocessos mais estabilizadores e morosos' Disse que estavam a tratar a nivel de trazer

) regi6o, ao Hospital da Terceira' deodtine doze meses' mas que tinham as situagoes a
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curto prazo que estavam a ser tratadas de duas formas. Informou que tinham assinado

dois protocolos, com o Hospital de Coimbra, com o Hospital de Santa Maria e Pulido

Valente e que tinham, ao abrigo desse protocolo, que nao tinha custado nada a n6o

ser o trabalho de contacto com colegas, a identificagdo das necessidades e a definigSo

dos timings necessdrios de presenga no Hospital. Referiu que n5o eram situag6es que

permitiam um reforgo a longo prazo, no entanto, endocrinologia, sailde mental,

genecologia obstetra, pediatria, oncologia, dreas de curto prazo de intensificagSo n5o

havia necessidade de encerramento de especialidades, tinham era que ter essa oferta

organizada. Acrescentou que tinham atividades e Sreas do Hospital especiais que

tinham hist6ria, como por exemplo litotricia, na drea da orologia, implantes para

ultrapassar a surdez das criangas, na drea de otorrino, entre outras. Referiu que o

reforgo de m6dicos num hospital era um processo que tinha que ser preparado,

podiam ter solug6es de curto prazo com prestageo de servigos mas que ndo havia nada

como ir i procura das solug6es, ou seja, falar com as pessoas que podiam trazer essas

mesmas solug6es. Acrescentou que, n5o querendo fazer qualquer comentdrio menos

simpdtico face aos colegas das administragoes cessantes e de todo o trabalho

positivissimo que havia sido desenvolvido, a classe m6dica mais jovem fazia contas e

que o projeto de exercicio da medicina tinha uma componente de espectativas, de

ambiente, era todo um pacote e que era preciso perceber qual o atraente e negociar,

pelo que n5o previa, naquela fase, nenhum encerramento de especialidades. -------------

Ainda a Senhora Doutora Paula Elsa Moniz, relativamente ao tema que o Conselheiro

Norberto Messias havia referido, ou seja, o Hospital como parceiro na ilha Terceira

disse que ai tinham muito para fazer, muitas abordagens a desenvolver, que o Hospital

estava a programar, a refletir e que os parceiros ndo se faziam dentro deste, tinham

que sair. Informou que ji existiam algumas parcerias gratificantes que funcionavam na

6tica m6dica, como era o caso da Santa Casa de Angra e do Lar D. Pedro V, mas que

essas parcerias eram, talvez, o p6 fundamental para que o Plano Estrat6gico do

Hospital tivesse sucesso. Disse que quando se trabalhava um Plano Estratdgico eram

muitos papdis, muitos documentos, muitas cores, muitos grdficos, mas que o Plano

Estratdgico do Hospital estava, naquele momento, ainda numa fase interna, muito

informalmente, a ser refletido e a ser pensado pelas equipas da casa. Referiu que tinha
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Referiu que nao estava muito preocupada com as fontes de financiamento do Hospital,

talvez por um erro ou uma formatagSo muito sua, muito pessoal, porque vinha de um

mundo onde as solugdes eram construidas. Disse que, como era 6bvio, estavam com

constrangimentos legais, que a gesteo de um Hospital EPE (entidade piblica

empresarial) tinha uma formatagSo muito especifica na obtengSo dos proveitos, que

era facto que tinham encontrado e que tinham presente uma estrutura contabilistica,

de balango e de conta de exploragio do Hospital que trazia responsabilidades a

cumprir e que iam ser cumpridas. Acrescentou que as solug6es de funding de uma casa

como era o Hospital, ou do sector da sa de, eram multivariadas, que existiam nos

mercados, que estavam convictos que os acionistas estavam a trabalhar nessa

temiitica e que o Hospital da llha Terceira ia, tamb6m, procurar o contacto com as suas

tutelas de uma forma proactiva, ou seja, cada entidade tinha a sua responsa bilidade,

nao pretendiam sobrepor-se is responsa bilidades e a abrang6ncia de intervengSo, mas

que pensavam que poderia haver troca de impress6es e momentos de trabalho sobre

a tem6tica do funding, da cobertura das necessidades financeiras do Hospital. Referiu

que uma coisa era a tesouraria e que outra coisa eram as necessidades financeiras,

que era verdade que existiam compromissos na conta de fornecedores e que esta era

variada, tal como a estrutura de proveitos, sendo que esta era muito consubstanciada

no enquadramento legal em vigor. Langou a questao se o Hospital poderia construir

solugoes de receitas acess6rias e que tipo de receitas acess6rias seriam essas,

respondendo, de seguida, que j5 haviam sido referidos alguns temas dessas receitas,

que nada disso tirava a presenga dessa forma sui generis da AdministragSo P0blica

num Hospital com estrutura empresarial. Disse que, no fim de contas, essa estrutura

empresarial que os Hospitais tinham acabava por ser uma continuidade especifica,

com um enquadramento juridico e responsabilidade muito pr6prio, passando a ser

uma continuidade da AdministragSo Regional sobre a forma de organizar o servigo de

sa de na RegiSo Aut6noma dos Agores. Ainda sobre as receitas acess6rias, disse que

haviam referido o turismo de saride e a capacidade instalada do Hospital, que esta

poderia ser maximizada e que ao ser neo estavam mais do que a utilizar, de forma

mais eficiente, nio s6 a componente de instalagSo, como de equipamentos, que essa

capacidade estava a ser reanalisada numa 6tica de centralidade para tratar os doentes,
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mas eventualmente, situag6es especificas que haviam sido ali referidas, n5o pelas boas

raz6es, porque numa situagao de acidente grave nunca 6 de ressaltar pelo lado

positivo. No que toca e utilizageo de instalag6es para entidades terceiras, desde que

isso fosse muitissimo bem organizado, com responsa bilidades bem definidas, era

possivel. De seguida referiu que tinham vdrios servigos e profissionais de primeira

iigua, pelo que havia espago, de forma muito cuidada, para maximizar a utilizagao do

Hospital, sem p6r em causa nem em segunda linha outros objetivos. Acrescentou que

estavam ali para servir as populag6es da regiio, mas que os constrangimentos que

todos sentiam naquele momento, na drea dos proveitos, podiam tamb6m ser

trabalhados. Disse que o turismo de saride era muito eldstico, que podia ser muita

coisa e n5o queria dizer que fosse s6 no mercado da saudade, que este era muito

importante e que muitas pessoas vinham vindo a trabalhar o tema do mercado na

didspora. Posto isso convidou, quem ji havia tratado o tema, a falar de forma a

perceber como 6 que se materializava. Disse que quaisquer ideias que os Conselheiros

tivessem trabalhado e desenvolvido e que pensassem que o Hospital podia ser

parceiro que dissessem, mas que convinha era que nao se dessem muitos tiros nos

pds. Fez refer6ncia ds campanhas, ao mal-estar e perguntou-se o porquC de nao

falarem dos aspetos positivos do Hospital e de haver tanta imaginagao nos corredores

das suas casas. De seguida dirigiu-se ao Conselheiro Sandro Paim e disse que as

inspeg6es, no Hospital, eram bem-vindas e que relativamente ao processo de

informagSo, que era feito por entidades p blicas, nao comentava. Disse que, no

tocante aos senhores enfermeiros, havia sido feito algum trabalho de avaliagSo sobre

os custos de enfermagem e sobre os horirios, o que tinha levado a que houvesse

alguma melhoria na estruturagSo dos hordrios. Retomando o convite feito aos

senhores Conselheiros, ou seja, de partilharem com o Hospital alguns projetos, que

pareciam ter ficado em stond by, como a centralidade do Hospital da ilha Terceira, a

deslocagSo de doentes, a tem6tica das evacuag6es, a centralidade da organizagSo das

evacuag6es na RegiSo Aut6noma dos Agores, disse que eram abordagens de uma

interveng5o do Hospital que procuravam aprofundar e estavam a aprofundar.

Relativamente ir centralidade, informou que no dia seis de junho iam realizar as

primeiras Jornadas de Saride e, informalmente, convidou todos a participarem nas

mesmas. Disse que, naquele dia, iam trabalhar o tema da centralidade do Hospital no
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processo de evacuagdo e transporte de doentes, ou seja, como ele era feito

atualmente e como poderia ser melhorado. Informou, ainda, que no dia dois iam

participar num simulacro de uma catdstrofe e disse que esse era um exercicio que

havia sido iniciado pela Diregeo Regional de Sa0de e que o Hospital, em parte, com a

PSP e a Protegeo Civil, iam testar o seu Plano de Emergencia Externo, o qual nunca

tinha sido testado, e onde cada um ia ter o seu papel. Concluiu informando que iam

fazer a preparagSo da auditoria da triagem de Monchester em catdstrofe, em que eram

os mddicos a fazer a respetiva triagem e n5o os enfermeiros. ---------------

O Conselheiro Pedro Ferreira iniciou a sua intervengao dirigindo-se ) Senhora Doutora

Paula Elsa Moniz dizendo que lhe reconhecia uma capacidade e um mdrito que achava,

enquanto jovem, verdadeiramente estimulante e motivador para o seu futuro. De

seguida disse que a tinha sentido, naquela que tinha sido a sua primeira abordagem,

titubeante apenas num pequeno aspeto, ou seja, quando tinha referido que acreditava

que a tutela ou o acionista estava a tratar das solug6es. Posto isso, colocou vdrias

questSes, sendo elas as seguintes:

Qual a orientagio politica que lhe havia sido dada, enquanto Presidente do Conselho

de Administragio do H.S.E.l.T., para o p6r a funcionar muito melhor?-----

O que

fosse?

6 que o Governo, que era o acionista, lhe tinha dito que queria que o Hospital

Quais eram as maiores dificuldades de gestdo do H.S.E.l.T.?

Qual o valor total da divida, de curto prazo, na conta dos fornecedores?

Qual o valor da divida do Hospitalaos bancos, a de m6dio-longo curso?

Quem eram os maiores credores do Hospital da Terceira? 56o locais ou exteriores i
ilha e, eventualmente at6 i regiSo?-----

De seguida disse que, a nog5o que tinham era de que existiam problemas

relativamente acentuados em listas de espera, em diversas especialidades

hospitalares, mas que a partir do momento que a Senhora Doutora dizia que havia

capacidade de maximizar recursos questionava o facto de haver as referidas listas de

espera. Relativamente es campanhas e ao facto de ser preciso colocar os terceirenses
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como parceiros do Hospital, disse que n5o podia deixar de registar e que tinha ido ao

seu arquivo de noticias onde existiam vdrios titulos de noticias recentes, como sendo a

noticia de m6dicos em formagSo nos Agores e disse que esta era uma constatagao, ou

seja, que tinha havido uma aposta, que ndo tinha sido no Hospital da Terceira, de

milh6es e mais milh6es em desperdicio no Hospital, resultado de uma auditoria ou de

uma inspegSo da InspegSo Regional de Saride n5o contestada. Leu outro titulo

"Hospital da Terceira demitiu-se por causa do caso da unidade de cuidados intensivos."

E disse que esse processo tinha acabado por ficar esbatido um pouco com a audigSo da

Senhora Doutora, em sede de uma Comissao Parlamentar, e com a Ordem dos

M6dicos a dizer que os cuidados intensivos eram de confianga. Referiu que havia

muitas conversas nos corredores das suas casas, mas que lhe parecia que o principal

problema, das conversas, estava nos corredores da casa que a Senhora Doutora tinha

que dirigir e que era preciso, para que os terceirenses sentissem ainda mais confianga

e os agorianos que eram servidos pelo Hospital e que podiam ser servidos por este

sentissem mais confianga, mais do que capas de capas de jornal a dizer que o Hospital

pagava, principescamente, a algu6m que estava no Gabinete de Comunicag6o, para

que esse fizesse a pedagogia de vida para que as pessoas tivessem uma imagem

completamente diferente do Hospital.

O Presidente do Conselho de llha, Roberto Monteiro usou da palavra e, dirigindo-se d

Senhora Doutora, disse que ji se conheciam h;i alguns anos e ndo tinha acreditado

quando ouviu o seu nome para aquela fun95o, mas que lhe confessava que tinha

ficado muito satisfeito por isso. De seguida disse que gostaria de tocar em cinco

t6picos que lhe parecia terem de ser clarificados, aos senhores conselheiros e a

populagSo em geral

Primeiro - Listas de espera, nomeadamente at6 num dos servigos referenciados como

sendo exemplar, ou seja, a parte da Ortopedia. Referiu que, normalmente, uma das

primeiras estrat6gias para combate irs listas de espera era fomentar o aumento da

produtividade, pelo que questionou que estrat6gias estavam a ser adotadas e como se

podia conjugar o discurso de novos desafios, novas receitas e listas de espera

nalgumas especialidades que as pessoas n5o compreendiam, porque se estava a falar

de anos. -------
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Segunda - Modelo definido para a RegiSo ao nivel da radioterapia, disse que tinham

ficado sempre muito confusos relativamente a essa mat6ria, pelo que questionou o

que se fazia e tratava na ilha. Acrescentou que percebiam que ficavam um pouco,

naquela mat6ria, como uma delegagdo de compet6ncias estritas, relativamente ao que

estava a ser feito, que tinha sido uma luta que a Terceira, na sua globalidade, tinha

travado e nao tinha ganho e que tinha acabado por ter esse mini b6nus, porque

efetivamente se tratava de uma terapia em que as pessoas permaneciam longos

periodos e que mexia, de forma significativa, com a economia local. -------

Terceira - O impacto econ6mico local, disse que se vinha a falar muito, obviamente a

entidade que era e o peso que tinha na economia local. De seguida disse que gostaria

de saber, no 6mbito dessas parcerias, de que forma 6 que se podia olhar,

nomeadamente pelos privados que haviam investido em laborat6rios de andlises e

noutras dreas cofinanciadas por fundos comunitdrios, incentivados pelo governo e por

Bruxelas, no sentido de serem projetos cofinanciados e que naquele momento

estavam a ser alvo direto do impacto da redugSo e da racionalizagSo que estava a ser

feita e se havia alguma ideia de parceria com essas empresas privadas, que eram

tamb6m empregadoras, que tinham crescido porque tinham sido incentivadas a

crescer e aooiadas a crescer

Quarta - Livre referenciagdo versus com petitividade. Questionou se, e havendo a

liberdade dos doentes escolherem por um dos dois principais hospitais, o Conselho de

Administragao tinha alguma estrat6gia pensada, no Plano Estrat6gico, para fomentar a

vinda de doentes para a Terceira, em vez destes irem para S5o Miguel.---

Quinta - Questeo de tesouraria e financeira, disse que obviamente era sempre falada,

que n6o estavam ali, muito menos ele, para a julgar, n5o s6 pelo tempo que tinha no

Conselho, como tamb6m porque a conhecia e tinha a certeza de que tinha uma

estratdgia em curso, e devia ter pensado, para a redugSo do prazo m6dio de

pagamentos, porque era vital. Acrescentou que cada vez que o Hospital conseguia

liquidar um montante significativo, toda a economia local respirava e, nesse sentido,

para si em particular, era importante saber. Disse que a Senhora Doutora tinha falado

que as quest6es financeiras estavam equacionadas, estavam a ser ponderadas em

termos de vdrios instrumentos e vdrias solu96es, pelo que questionou se era
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expectdvel que durante o corrente ano pudessem assistir a uma redugSo significativa

do prazo m6dio de paBamentos a fornecedores. --

O Conselheiro P6ricles Ortins iniciou a sua intervengSo dizendo que ia ser sintdtico,

at6 porque muitas das coisas que tinha anotado, jd haviam sido referidas e nao as ia

repetir. Posto isso, colocou as seguintes quest6es:

Primeira - Radioterapia, como 6 que estava o processo e em que

ficaria cd ou o que poderiam fazer para que se esclarecesse ou

ficavam? O que

que se pudesse

rentabilizar alguns dos espagos e condig6es que tinham?

Segunda - Quem eram os acionistas do Hospital e as tutelas?

Terceira - Uma ideia/pergunta, questionou se ji havia sido pensado algum

protocolo/acordo, com companhias de seguro internacionais, nomeadamente Estados

Unidos da Am6rica, Canad6 e Alemanha, que era quem pagava melhor, de forma a

oferecer servigos de qualidade no Hospital, a pregos competitivos para essas

seguradoras e que pudessem fazer rentabilizar o espago e os clinicos para que algumas

dessas interveng6es pudessem ser feitas com maior frequancia. Acrescentou que,

assim, beneficiavam todos, os utentes que tivessem que ser sujeitos tinham pessoas

com mais pr5tica e o Hospital tinha alguma receita para manter em funcionamento

essas 6 reas.

Quarta - Primeiras Jornadas de Saride, questionou sobre a hora e o local das mesmas,

bem como a hora e o local do simulacro. -----------------

O Conselheiro Sandro Paim interveio e disse que tinha havido um investimento

p0blico na saide na regieo e em determinada altura tinham percebido que esse

investimento tinha sido sobredimensionado o que tinha levado a que, naquele

momento, houvesse uma tentativa de rentabilizagao que ia chocar com a iniciativa

privada, ou seja, ia retirar mercado d mesma. Posto isso, questionou sobre qual era, na

6tica da Senhora Doutora, a relagSo, uma vez que sabiam que n5o era s6 uma relagSo

entre o Hospital e o tecido empresarial, que havia tamb6m legislagao e decretos que

indiciavam caminhos e esses caminhos, pela anilise que a C6mara de Com6rcio fazia,

tendiam a esvaziar a iniciativa privada para rentabilizar investimento, se calhar,

Ata n.e 4



I
^t4onry

sobredimensionado que tinha sido feito ao nivel ptblico o que, com certeza, ia ter

impactos de desemprego e de fecho de empresas privadas no setor da saide. --:---

O Deputado Luis Rendeiro usou da palavra e colocou vdrias quest6es, como sendo:-----

A questeo financeira, ou seja, disse julgar que esta nao se resolvia com a boa vontade

da Senhora Doutora e que o H.S.E.|.T. estava ref6m da Vice-presid6ncia e do

Orgamento Regional. Acrescentou que havia quest6es incontorndveis, como as dfvidas

a bancos, as quest6es dos fornecedores, que era preciso saber muito bem quem eram

os credores e que neo podiam fazer de contas que nao existia aquilo que sabiam que

existia, ou seja, fornecedores que jd s6 forneciam o Hospital a pronto pagamento.

Disse que eram recorrentes as noticias de que havia car6ncias no Hospital e utentes

que tinham que ir comprar medicamentos fora. Posto isso, disse que essas eram

quest6es que estavam diretamente dependentes da questSo financeira, da

sustentabilidade financeira do Hospital que neo se ia resolver por outra forma que n5o

fosse pela orgamentageo mais adequada, em vez da atual.-----------

A questeo das especialidades de muita qualidade, como a Cirurgia e a Ortopedia e

questionou as listas de espera cirfrgicas no H.S.E.|.T., como 6 que se previa que elas

fossem reduzidas e qual o prazo m6dio de espera, na Ortopedia, para, por exemplo,

colocar uma pr6tese numa anca ou num joelho. Acrescentou que sabiam que havia um

conjunto de rotinas que at6 eram boas, mas que depois havia um trabalho mais

diferenciado que obrigava a que os utentes do Hospital da Terceira estivessem

demasiado tempo i espera. Reforgou dizendo que estavam a falar de listas de espera

oe anos

A questao da Litotricia questionou se era, ou neo, verdade que o Hospital de Ponta

Delgada referenciava os doentes de Litotricia para o continente e nao para a ilha

Terceira, porque a referenciageo no sentido ocidente/oriente fazia-se e funcionava,

mas que parecia que havia alguma questao que impedia a referenciagdo no sentido

inverso, e que quem dizia Hospital de Angra tamb6m podia dizer Hospital da Horta.---

A questSo da exist6ncia, ou n5o, de interesses e hdbitos instalados dentro do corpo

clinico do Hospital, nomeadamente nos m6dicos mais antigos e nas chefias que

condicionavam, ou n6o, a qualidade dos cuidados de saride e a gestSo e efici€ncia dos
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mesmos. Acrescentou, ainda, a questSo da dificuldade que havia, no que dizia respeito

a alguns m6dicos especialistas, se deslocarem i urgOncia quando eram chamados. ---

A questao das receitas acess6rias, disse que gostaria que lhe fosse explicado, mais um

pouco, como 6 que se estimava a obtengao das mesmas, na l6gica de um Hospital

empresa e sabendo que as taxas moderadoras na sa0de na regiSo, tinham sido

introduzidas, anunciadas como servindo para financiar a Radioterapia. Disse, ainda,

que tendo em conta que a Radioterapia n5o existia e que jd se pagava taxas

moderadoras algum tempo, como 6 que se previa essas receitas adicionais e para que

serviam, efetivamente, as taxas moderadoras na regi6o. ------

A questSo da promogSo do Hospital, disse que havia sido criado um gabinete de

imprensa no Hospital, que tinha sido pol6mico pelo modo como a contratagSo havia

sido feita e que julgava que se o Hospital tinha esse gabinete, quem melhor do que ele

para divulgar o que de bom se fazia no Hospital, que se nao fosse para isso nao sabia

para que servia esse gabinete.

A questao das evacuag6es m6dicas, ou seja, a centralidade dessas na Terceira.

Questionou o porqu6 da redugdo nas valGncias da unidade de cuidados intensivos, o

facto de ainda ndo se ter criado uma unidade de traumatologia e a redugdo das

competoncias e dos servigos prestados na drea da cardiologia no Hospital da Terceira.--

A Senhora Doutora Paula Elsa Moniz iniciou a sua intervengSo dizendo que havia

aspetos pr6vios do Hospital que estavam a ser trabalhados e de enquadramento e de

contexto. Informou que o Hospital estava a relacionar-se com os conselhos de

administragSo dos outros hospitais, estava a iniciar um processo de trabalho direto

com as unidades de saride da ilha Graciosa, Sdo Jorge, Pico e Faial e que esse trabalho

vinha a ser feito de forma sistemiitica. Acrescentou que tinham comegado por

reuni6es de reclamagSo entre as partes, um levantamento de quest6es concretas e

que estavam, naquele momento, na fase de limar arestas no tocante A referenciagSo,

porque se a relagdo do Hospital com Unidade de Saride da ilha de Sao Jorge fosse uma

relagdo diiiria e franca entre as ireas, sabiam quando as coisas neo estavam a correr

bem e resolviam-se. Disse que estava a haver uma movimentagSo das equipas

diferente, ndo por causa do Hospital da Terceira, mas que o que era facto era que
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Hospital da Terceira podia passar a ser escolhido para a referenciagSo. Referiu que

podiam dizer que s6 os conselhos de administragao se encontrarem n6o chegava, mas

que esses tinham os diretores clinicos e os diretores enfermeiros, que era rapaziada

muito concreta. De seguida falou na questeo do trabalho e dedicagio que a equipa

estava a procurar fazer e a fazer. Referiu que um mandato, num conselho de

administragSo, tinha um projeto de melhoria das instituig6es que iam gerir e ao

aceitarem serem conselhos de administrageo do Hospital da llha Terceira, obviamente

estavam li para mudar, para melhorar, pelo que nao era preciso nenhuma orientageo

especifica das nove is cinco. Informou que esse era o mandato deles e que iam ld estar

o tempo que fosse necessdrio e que a tutela assim o entendesse e a confianga

existisse. Disse que havia focado o aspeto do H.S.E.l.T. com as unidades de saride das

viirias ilhas, que tinha referido a aproximagSo entre os hospitais. No tocante is tutelas,

disse que os hospitais tinham duas tutelas, a safde e as finangas, que agora se

chamava Vice-presid6ncia e que, obviamente quem era o acionista era, unicamente, a

RegiSo Aut6noma dos Agores e que nio queriam mudar a estrutura acionista.

Mencionou que quando falavam em sobredimensionamento do Hospital era porque a

capacidade instalada n5o estava a ser totalmente utilizada, o que podia ser por duas

boas raz6es, ou porque felizmente ndo havia doentes suficientes ou enteo porque a

gestSo daquela casa ainda nao tinha as condig6es para que todo o investimento, ali

feito, estivesse a ser mais rentabilizado do que estava a ser atualmente. Disse que

quando falavam de receitas acess6rias e receitas pr6prias do Hospital n5o era uma

postura de olhar para o lado e ver a banda passar, mas que ndo se esquecessem que

os mercados financeiros haviam tratado mal Portugal, haviam-se fechado, n5o havia

financiamento. Acrescentou que os mercados, atualmente, jd estavam a financiar e,

como sabiam, as tutelas jd haviam ido ao mercado comprar dinheiro, seguindo

figurinos de empr6stimo obrigacionistas que eram figurinos de longo prazo que davam

estabilidade, pelo que essa estabilizagdo e substituigeo de dividas a curto prazo, fosse

passivo bancdrio puro, por estruturagao de longo prazo, mais dez/quinze anos, era

algo que era o caminho a seguir porque todos os paises, todas as regi6es tinham

receitas pr6prias e receitas que n5o eram pr6prias. Disse que essas receitas alheias ou

proveitos alheios se podiam ir buscar de vdrias formas, o que era preciso era estabilizar
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nos prazos, alongar porque o financiamento da atividade da safde era para sempre e,

como sabiam, havia dividas perp6tuas que eram formulas de ir buscar e estabilizar

financiamento a prazos muito longos, mas que era preciso que houvesse condig6es de

risco pais e risco regido para isso acontecer, dai dizer que as solug6es existiam, que

tinham que ser trabalhadas a vdrios niveis e que sabiam que o estavam a ser. Sobre as

listas de espera, disse que, havia a necessidade de desmistificar a questao, elas

existiam, que em relagSo i Ortopedia havia um programa especifico de Ortopedia,

talvez o primeiro programa a ser feito com Ortopedia e lmagiologia, face as listas de

espera, tendo, igualmente, sido feita uma contratualizagdo com a produgdo do servigo,

onde foi organizado um programa de interveng6es mensais, com controlo mensal.

Acrescentou que ainda tinha doentes, de ancas e joelhos, de dois mil e onze, mas que

estavam com vinte e oito interveng6es mensais de Ortopedia. Sobre a lmagiologia

disse que essa era uma questao de terem mais m6dicos a trabalhar a estruturageo de

alguns hordrios e que essa estruturagao tinha que ver com a idade m6dia dos m6dicos,

ou seja, os midicos a partir dos cinquenta anos estavam com grandes redug6es de

hordrios, o que era de lei, e havendo essa redugSo n5o havia complemento, a pir6mide

etiria estava invertida pelo que estavam a fazer um esforgo de entrada dos novos.

Ainda relativamente As listas de espera, disse que esse era um problema que caia nos

hospitais e que nao ia passar a batata para terceiros, mas que o Hospital era,

atualmente, de agudos e acabava por ser, tambdm, um centro de sadde, Informou

que, de forma a combater as listas de espera, estava a ser organizado, ainda s6 na

Terceira, a presenga do m6dico triador que com os colegas de medicina familiar,

pudessem triar algumas idas para o Hospital que, eventualmente, nao fossem tao

necessdrias, como por exemplo na drea da Diabetes, Cardiologia e Cardiopatias. Disse

que, atualmente, tinham no Hospital uma drea de consultas al6m da sua componente

verdadeiramente de Hospital de agudos, que a razSo de ser da estruturageo da oferta

de servigos da saride na regido e essa melhoria das listas, mesmo que se melhorassem

as listas, haveria sempre procura dos cuidados de safde que tendiam a diminuir, se

n5o fossem para o Hospital, com as unidades de saride de ilha, os antigos centro de

saride, cada vez mais pujante e fortes e com m6dicos suficientes. Referiu que como

estavam num arquip6lago, o Hospital da llha Terceira tinha que ter a sua estrutura, de

especialistas, reforgada. No tocante i Radioterapia disse que neo tinha muito para
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partilhar, mas que podia informar que havia sido assinado um contrato de ced€ncia de

espago entre o Hospital e a empresa que tinha a responsabilidade de realizagSo da

oferta dos servigos de Radioterapia na Terceira. Acrescentou que esse contrato tinha

sido assinado com um clausulado identificativo do que 6 que estaria, em termos de

espago, a ser disponibilizado a essa entidade, quais eram as dreas e quais eram as

rendas a serem cobradas. Relativamente aos privados disse que o Hospital mantinha

uma relagSo com a atividade privada muito forte, fosse ela na prestaqSo dos cuidados

de saide por m6dicos, em nome privado ou em nome empresarial, fosse ela com

clinicas prestadoras de servigos m€dicos que estavam, em termos de protocolo, com

condig6es, com grande detalhe. lnformou que tinham uma Srea de patologia clinica a

funcionar e, como sabiam, a atual tipologia de medicina preventiva levava a que a

patologia clinica fosse cada vez mais utilizada. Disse que se iam ao Hospital, numa

situagao de urg6ncia, ou era por quest6es respirat6rias ou outra, naturalmente que se

faziam imediatamente colheitas. Acrescentou que essas colheitas estavam a ser feitas

no Hospital, no entanto, em laborat6rios externos estavam a faz6-lo para patologias ou

andlises mais especificas. Protocolo com companhias de seguros americanas,

relativamente a esse tema, disse que jii vinte mil pessoas lhe tinham falado sobre os

protocolos com as seguradoras. Questionou se jii haviam feito o trabalho de casa, a

que situagao tinham chegado, com quem tinham falado, que pregos jd haviam

dinamizado, tudo isso para que o Hospital apanhasse a boleia. Sugeriu que se

trabafhasse o cluster, que se colocassem condig6es, que para si bastava comegar com

uma companhia, que neo queria ir A Am6rica, que queria era que eles viessem cd e,

por fim, confessou que esse era um tema que gostaria muito de tratar com os

Senhores Conselheiros. No tocante ao dimensiona mento, tentativa de rentabilizagSo,

iniciativa privada, disse que n5o queriam esvaziar. A questSo financeira, fornecedores,

disse que n5o vinha com os nfmeros decorados, mas que existiam relat6rios de contas

oficiais dos Hospitais EPE, portanto quando houvesse a aprovagao das contas, esses

eram documentos priblicos. Gabinete de imprensa, disse que n5o sabia quanto o

Senhor desse gabinete ganhava, mas que se quisessem fazer a fineza de visitar o site

todos os dias tinha havido momentos, quer internos quer externos, como por exemplo

o evento do dia vinte e seis de margo e o dia seis de junho que ia ser no Hospital,

repetindo que iria enviar convite a todos os Conselheiros. Sobre esse evento, informou
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que iam tratar a questSo da Cardiologia, de forma a reforgar a importdncia desta no

Hospital e dotd-la daquilo que ela precisava para funcionar ainda mais.

O Presidente do Conselho de llha, Roberto Monteiro, em jeito de conclusSo, disse que

lhe restava, em nome do Conselho de llha, agradecer a presenqa da Senhor Doutora e

acima de tudo pensava que teriam, mais cedo ou mais tarde, que voltar a conversar,

porque iam ter que trabalhar algumas quest6es. Acrescentou que muitas das ideias

transmitidas jd estavam em marcha. Disse que iam ter que ver, quer ao nivel das listas

de espera, ao nivel do impacto econ6mico local, ao nivel dos resultados obtidos na

captagao com base na livre referenciagSo, quer essencialmente a questao financeira e

de recuperagSo. Acrescentou que, em nome pessoal, nunca havia duvidado do

empenho e dedicagSo e esperava que essa forga, que a Senhora Doutora sempre tinha

mostrado em todos os desafios ao longo da sua vida, se pudesse, efetivamente,

reverter numa correspondencia irs espectativas que todos percebiam que tinha e que

todos desejavam que se concretizasse. Concluiu dizendo que, mais uma vez, deixava

uma palavra de total abertura e disponibilidade para poderem cooperar com o

Hospital no atingimento desses objetivos.

N5o havendo outros assuntos a tratar, o Presidente do Conselho, declarou encerrada a

reuniao, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida, foi aprovada e vai ser

assinada

O Presidente do Conselh llh a,4
Roberto Lrlcio Silva Pereira Monteiro

Os Membros da Mesa,
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