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A importância para um Serviço 
Regional de Saúde de futuro 

Que não hajam dúvidas de que 
as grandes mudanças e as gran-
des conquistas para o Serviço 
Regional de Saúde se fazem 
com estratégia, determinação, 
decisões, ação, e o ano de 2022 
deve ser visto como o início de 
uma nova era na saúde dos Aço-
res, olhando o próximo ano 
como uma etapa fundamental 
para os tempos vindouros. 

Nunca fizemos segredo que a 
nossa causa neste mandato da 
Ordem dos Enfermeiros nos 
Açores, que teve início em janei-
ro de 2020, gira em torno de um 
verbo, CUIDAR, cuidar dos En-
fermeiros, cuidar dos Açorianos. 
Apesar de todas as dificuldades 
que a pandemia nos trouxe, o 
nosso trabalho passa muito por 
estar no terreno ao lado dos En-
fermeiros desde o primeiro dia, 
também e não só numa missão 
motivadora, de acompanha-
mento e parceria na resolução 
das problemáticas encontradas. 

Os Enfermeiros são um dos 
pilares fundamentais do Servi-
ço Regional de Saúde, e a sua 
valorização do papel social 
acontece diariamente e natu-
ralmente, pelo trabalho im-
prescindível que é realizado 
junto dos nossos utentes, nas 
nossas instituições, muitas ve-
zes em condições nada favorá-
veis, mas o espírito de missão 
e profissionalismo de cada En-
fermeiro permite que ninguém 
fique sozinho. 

Depois de muitos anos a 
aguardar justiça em relação a 
diversas questões laborais, 
aconteceu o acordo com a tute-
la relativamente ao processo de 
regularização e valorização re-
muneratória, urge, no entanto, 
operacionalizar na prática uma 
parte. Mantêm-se ainda em 
cima da mesa algumas questões 
que quero crer serão resolvidas 
a seu tempo, para que não se 

criem assimetrias como no pas-
sado. Essas questões estão iden-
tificadas, denunciámos no lo-
cal certo e alertámos que, não 
sendo corrigidas, serão criadas 
injustiças graves. 

Novos desafios se avizinham, 
temos um Sistema Regional de 
Saúde para recuperar e prepa-
rar o seu futuro, sendo o papel 
da Enfermagem fundamental 
neste processo. ♦ 
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“Os Enfermeiros são 
um dos pilares 
fundamentais do 
Serviço Regional de 
Saúde, e a sua 
valorização do papel 
social acontece 
diariamente e 
naturalmente, pelo 
trabalho 
imprescindível que é 
realizado junto dos 
nossos utentes”

ENFERMEIRO PEDRO SOARES,  
PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO  
REGIONAL DA SECÇÃO REGIONAL  
DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
DA ORDEM DOS ENFERMEIROS

“Depois de muitos anos a aguardar 
justiça em relação a diversas 
questões laborais, aconteceu o 
acordo com a tutela relativamente  
ao processo de regularização e 
valorização remuneratória”


