
                   

 

 
 
 

O Ministro da Saúde enveredou por uma atitude escandalosa 
na nomeação da nova administração do Centro Hospitalar 

Psiquiátrico de Lisboa 
  
 
O facto de ter sido ontem publicado em Diário da República o despacho de nomeação 
da nova administração do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa não constituiria 
nenhum acontecimento invulgar se a pessoa nomeada para presidir a este orgão não 
fosse a mesma que se demitiu em Dezembro de 2015 na sequência da morte de um 
jovem no Hospital de S. José devido à inexistência de equipa neurocirúrgica durante 
um fim de semana em várias unidades. 
 
Nessa altura, demitiu-se a administração do Centro Hospitalar Lisboa Central, que era 
presidida pela mesma pessoa que agora volta a ser nomeada, o então presidente da 
ARS Lisboa e Vale do Tejo e foi anunciada a demissão do presidente do Centro 
Hospitalar Lisboa Norte, mas que por razões nunca explicitadas acabou por não se 
concretizar. 
 
A própria Entidade Reguladora da Saúde (ERS) emitiu, em Julho do ano passado, um 
relatório altamente crítico, com diversas recomendações sobre a gestão futura deste 
tipo de situações graves. 
 
Ora, o mesmo ministro que aceitou as demissões e fez ele próprio, na altura, 
declarações públicas sobre esta matéria, vem agora, passado pouco mais de um ano, 
nomear uma dessas pessoas. 
 
Estamos a assistir, com a passagem dos meses, a um progressivo desnorte da gestão 
deste ministério, com a ausência de medidas concretas para resolver problemas 
concretos, com a redução da actividade ministerial a mera difusão de anúncios e ao 
agravamento dos critérios de nomeação política que eram praticados com a equipa 
ministerial anterior. 
 
Quem se demitiu por graves ocorrências verificadas numa unidade hospitalar passou a 
estar novamente em condições de gerir uma outra unidade que possui uma elevada 
especificidade  ao fim de um ano? 
 
O Sindicato dos Médicos da Zona Sul entende que estas situações são insustentáveis e 
têm de ser objecto de uma clara e inequívoca responsabilização política deste ministro 
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por este tipo de conduta de nomeações da mais triste memória desde que foi 
inaugurado o comissariado político na gestão dos serviços de saúde. 
 
A defesa efectiva do SNS impõe que se eliminem estas práticas atentatórias do seu 
prestígio e da sua capacidade de resposta aos problemas de saúde dos portugueses. 
Começa a ficar cada vez mais claro que propostas tem o actual ministro para este 
delicado e insubstituível sector social. 
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