
Médicos protestam
contra demissões
Ministra decidiu não
reconduzir o presidente
do Santa Maria,
Carlos Martins, e os
médicos vão protestar

Na próxima semana, vai che-

gar ao gabinete da ministra
da Saúde, Marta Temido, e
do bastonário da Ordem dos

Médicos, Miguel Guimarães,
uma carta de protesto contra
o afastamento do presidente
dos hospitais de Santa Maria
e Pulido Valente, Carlos Mar-
tins. A maioria dos diretores
médicos criticam "a decisão
política" de afastar "um admi-
nistrador que conseguiu go-
vernar o ingovernável maior
centro hospitalar do país" e
avisam que "no lugar só pode
estar um gestor robusto e com
provas dadas".

Quase a completar seis anos
na administração dos dois hos-

pitais — integrados no Centro
Hospitalar e Universitário de
Lisboa Norte (CHULN) -,
Carlos Martins terminou o
mandato em dezembro e esta
semana, "com total surpresa",
foi informado de que não seria
reconduzido. Será substituí-
do pelo ainda presidente do
Garcia de Orta, em Almada,
Daniel Ferro, numa mudança
de cadeiras que chega a mais
13 hospitais.

Sete dos dez diretores dos

departamentos médicos do
CHULN reagiram de imediato
à saída do gestor, constituindo
"um movimento de repúdio
contra o conteúdo e a forma

como a decisão foi tomada",
diz um dos participantes, que
por agora quer manter-se no
anonimato. Os médicos, com
muitos anos de serviço e pro-
fessores universitários, apon-
tam o dedo a Marta Temido,
desde logo, "por não ter con-
sultado ninguém, o que nes-
te tipo de decisão não é nada
adequado".

Os subscritores da carta de

protesto receiam os tempos
que se avizinham, pois não
reconhecem ao sucessor de
Carlos Martins "a experiên-
cia necessária para gerir um
centro hospitalar com um or-
çamento anual de 360 milhões
de euros". Sublinham que o

CHULN não é apenas a soma
de dois grandes hospitais, "é o

Centro Académico de Medici-
na de Lisboa, com a universi-
dade e o Instituto de Medicina
Molecular".

Os médicos subscritores,
todos seniores, reconhecem
que o ainda administrador,
"não sendo um académico,
conseguiu ter o respeito de
todos os profissionais e sem-
pre manifestou interesse por
todas as questões" próprias
de um hospital complexo. Os
anos de experiência permi-
tem-lhe também alertar que a
dimensão do CHULN "exige
estabilidade". Uma condição
que teme vir a estar sob prog-
nóstico reservado.

Além das mudanças na go-
vernação do Santa Maria/Pu-
lido Valente e Garcia de Orta,
estão anunciadas muitas ou-
tras de norte a sul do país. Vão
ser os casos dos centros hos-

pitalares de Entre o Douro e

Vouga, Trás-os-Montes e Alto
Douro, Médio Ave, São João,
Tâmega e Sousa, Cova da Bei-

ra, Setúbal, Lisboa Central e

Barreiro-Montijo. E, a estes,
juntam-se ainda os hospitais
Magalhães Lemos (Porto),
Barcelos, Évora e IPO-Porto.
Ao Expresso, o gabinete de
Marta Temido adiantou que
nem todos os administrado-
res vão ser afastados. Alguns
serão reconduzidos e o pro-
cesso ainda não está fechado.
E, "de acordo com o regime
legal, os conselhos de adminis-

tração dos estabelecimentos
hospitalares que cessaram o

mandato devem permanecer
no exercício de funções até à
designação dos novos titula-
res, com exceção dos casos de
renúncia ao cargo".

Carlos Martins liderou o
Santa Maria seis anos


