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Encontro com a Ordem dos Enfermeiros decorreu em Ponta Delgada 

Duarte Freitas preocupado com 
200 enfermeiros desempregados 

DIREITOS RESERVADOS 

O líder do PSD/Açores manifes-
tou-se ontem preocupado com a 
existência de cerca de 200 enfer-
meiros desempregados nos Aço-
res - número de profissionais que 
serão necessários no Serviço Re-
gional de Saúde - e porterem emi-
grado 129 destes profissionais nos 
últimos anos. 

"Isso deixa-nos também preo-
cupados porque há uma cadência 
de formação de cerca de 100 en-
fermeiros por ano, com necessi-
dades do Serviço Regional de Saú-
de também referidas pela Secção 
Regional dos Açores da Ordem 
dos Enfermeiros de cerca, de 200; 
declarou Duarte Freitas. 

O dirigente social-democrata 
falava aos jornalistas após um en-
contro em Ponta Delgada, com a 
direção da Ordem dos Enfermei-
ros da Região e defendeu a ne-
cessidade de ser feito "um esforço 
não só para adequar a formação 
destes profissionais, mas para evi-
tar que possam emigrar, porque 
são formados" na Região. Duarte  

Freitas preconizou ainda que se 
deve dotar "o Serviço Regional de 
Saúde efetivamente e não emter-
mos de precariedade". 

O líder regional dos Açores do 
PSD afirmou que, caso seja presi-
dente do executivo açoriano na se-
quência das eleições legislativas 
regionais deste ano, pretende que 
a Ordem dos Enfermeiros seja um 
"parceiro fundamental" na defi-
nição das políticas de saúde futu- 

ras e no trabalho que há que des-
envolver para "melhorar a pres-
tação de cuidados de saúde aos 
açorianos". 

O responsável pela Ordem dos 
Enfermeiros nos Açores, Luís Fur-
tado, defendeu, por seu turno, a 
necessidade de haver um pacto de 
regime entre todos os partidos 
com assento parlamentar além do 
período de vigência de uma legis-
latura. • LusA 


