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Mais vale prevenir que remediar!
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Mélanie Laurent e 
Cyril Dion, dois nomes 
incontornáveis do cinema 
francês, viajam à volta do 
mundo e convidam-nos a 
conhecer um conjunto de 
propostas para superar os 
obstáculos inerentes ao de-
senvolvimento no âmbito da 
economia, das prácticas de-
mocráticas, da educação, mas 
também da agricultura e da 
energia.

O objectivo é simples e a 
mensagem clara: dar voz a 

quem, diariamente, engendra 
soluções concretas para fazer da Terra um lugar sustentável para to-
dos.

Por Henrique Vasconcelos

Demain

Praia Segura (6)

Médica alvo de ameaças de 
morte e de perseguição em 
centro de saúde nos Açores  

Uma médica foi “gravemente 
ameaçada” num centro de saúde os 
Açores, denunciou ontem o Sindicato 
dos Médicos da Zona Sul (SMZS).

O caso remonta ao passado dia 10 
de Julho, tendo um familiar de um 
utente proferido ameaças contra a 
profissional de saúde, que se encon-
trava no exercício nas suas funções.

“A colega, que exerce funções num 
centro de saúde sem apoio de vigi-
lante, sofreu ameaças graves contra 
a integridade física e inclusive con-
tra a sua vida, incluindo ameaças de 
perseguição contra si e a sua família”, 
avançou o Sindicato em comunicado, 
explicando que a “violência da situ-
ação obrigou a médica a refugiar-se 
dentro do gabinete trancado, a fim de 
evitar ser agredida”.

No mesmo comunicado, o SMZS 
manifestou “total solidariedade” para 
com a médica e lembra “ao Ministé-
rio da Saúde a justa reivindicação do 
estatuto de risco e penosidade acres-
cidos para a profissão médica”.

O Sindicato considera “inadmis-
sível a sucessão de casos de violência 
e intimidação contra os médicos” e 
lembra que “há uma semana outra 

médica foi ameaçada num Centro de 
Saúde na região de Santarém, onde 
um médico foi também agredido 
durante uma consulta em maio de 
2018”. 

OSsindicato recorda ainda que, 
em Fevereiro, um médico foi “efecti-
vamente agredido com arma branca 
no Hospital de Peniche”.

“Para o SMZS, os crescentes actos 
de violência contra os profissionais 
de saúde não são alheios à atitude da 
Ministra da Saúde, desvalorizando a 
profissão médica nem à resposta in-
suficiente que este Governo tem dado 
ao Serviço Nacional de Saúde. Tais 
actos comprometem o desempenho 
da actividade profissional e contri-
buem para o burnout que afecta hoje 
muitos médicos”, lê-se na nota envia-
da ontem às redacções.

O Sindicato considera ainda que 
as “administrações das instituições 
e o Ministério da Saúde não podem 
continuar a permitir que os seus pro-
fissionais trabalhem em condições de 
risco, sendo da sua responsabilidade 
criar as condições necessárias para 
garantir a segurança destes profis-
sionais”.

EDITAL

Pedro Filipe Rodrigues Furtado, Vereador da Câmara Municipal de Ponta Delgada,
torna público, que devido à realização da “Procissão em Honra da Padroeira” na freguesia 
de Santa Bárbara, ocorrerão alterações ao trânsito no dia 21 de Julho do ano em curso, 
entre as 17H00 e as 21H00, nas ruas do Jogo, da Igreja, do Meio-Moio, do Outeiro, da 
Chã, da Carreira de Cima e do Couto.
Paços do Concelho de Ponta Delgada, 5 de julho de 2019.

Pedro Filipe Rodrigues Furtado
Vereador


