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Diário de Noticias 

- LEVANTAMENTO DE IMUNIDADE : Ana Gomes diz que não recua nas denúncias 

- Banco de Portugal: "Situação de solvabilidade do BES é sólida" 

- Viriato Soromenho Marques : A fruta na árvore 

- Manuel Maria Carrilho - Uma lucidez de náufragos 

 

Correio da Manhã 

- Panteão Sophia descansa no meio dos grandes 

- Ministro da Defesa apadrinha NOS Air Race 

 

 

Jornal de Noticias 

- Pós-"troika" volta à mesa do Conselho de Estado 

 

Público 

- Portugal vai ter 400 mil quilómetros quadrados de áreas marinhas protegidas 
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Ionline 

- Estudo. Sistema público de pensões tem os dias contados 

- António Costa recusa discutir política de alianças futuras 

- Portugal entre países da UE que mais usaram empréstimos para financiar dívida pública 

- Estado da nação. Entre a ruína de "três gerações" e o "pleno emprego" 

- Austeridade continua alimentada por impostos e cortes nos mais fracos 

- Europa avança com manifesto para uma boa gestão das pensões 

- Ana Sá Lopes - Costa rejeita o pisca-pisca. Porquê? 

 

Expresso 

- A cultura é cara, a incultura é mais cara ainda 

 

Diário Económico 

- Saiba qual será o calendário escolar do próximo ano lectivo 

- Bancos portugueses tiveram dos maiores prejuízos a nível mundial 

- Defesa cria entidade para promover sector 
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Notícias ao Minuto 

- Estado da Nação Portas espera que mudanças nos salários "não gerem controvérsia" 

 

Observador 

- Ministra das Finanças: “Os desafios vão ser ainda maiores” 

 

Correio dos Açores 

- Ambulâncias aéreas (*) 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- General Loureiro dos Santos - Uma vaga de descontentamento nas Forças Armadas 
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As Nossas Forças Armadas 

Força Aérea - Major-General José Queiroga coloca memórias em livro 

 

 

 

 

 

 

Outros Assuntos de Interesse 

- Taxas EURIBOR Actuais  

- Cartaz Cultural de Lisboa  

- Cartaz Cultural do Porto  

- Cartaz Cultural do Algarve  

- Cartaz Cultural de Coimbra  

- Cartaz Cultural do Alentejo  

- Cartaz Cultural dos Açores  

- Cartaz Cultural da Madeira      

- Jornais e Revistas de Portugal  

- Boletim do Contribuinte  

- Instituto de Meteorologia  

- Efemérides do Dia   
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Ambulâncias aéreas 
 

 

A morte de um homem na ilha de S. Jorge, por falta de assistência médica (leia-se evacuação atempada) 

vem novamente pôr a nu as fragilidades do sistema de assistência médica numa região arquipelágica como 

a nossa onde o cidadão, mesmo em perigo de vida, parece não merecer a devida atenção das entidades 

responsáveis. 

Como os leitores se devem lembrar não é a primeira vez que, neste mesmo Jornal, tenho escrito sobre a 

necessidade que esta Região tem de dispor de ambulâncias aéreas. Penso que a última vez que falei deste 

assunto foi a propósito da construção da chamada SCUT para o Nordeste, contra a qual eu estava e 

continuo a estar, tendo afirmado na altura que aquela Vila não necessitava de uma SCUT mas sim de uma 

ambulância aérea para evacuação rápida de qualquer doente em emergência, mas o Governo Regional 

assim não entendeu e, o “progresso” do Nordeste, apesar de já existir a SCUT, é o que se vê. Quase tudo 

na mesma… como a lesma! 

Apesar da boa colaboração que a Força Aérea Portuguesa, estacionada nas Lajes da ilha Terceira tem 

prestado à Região, em matéria de evacuação de doentes, desta vez, e por razões economicistas do 

Governo da República fazendo reduzir os efectivos operacionais, principalmente nas Regiões Autónomas, 

deixa-se morrer, “à míngua”, um homem na ilha de S. Jorge.  

Isto é, no mínimo, inconcebível, atendendo a que os equipamentos estavam ao dispor só que, não havia 

tripulação para operar com o outro helicóptero que estava no chão. 

A FAP – Força Aérea Portuguesa, para limpar a sua imagem perante a população dos Açores, e não só, 

ofereceu a alternativa para operar com um avião C-295; todavia, os responsáveis da FAP sabiam que tal 

não era possível porque, dado ao adiantado da hora, o C-295 não podia operar em S. Jorge por falta de 

iluminação da pista, por manifesta culpa do Governo Regional, segundo o senhor Ministro da Defesa. 

Por sua vez, o Governo da República, pressionado pelo PS na Assembleia da República, descarta-se através 

do Ministro da Defesa dizendo que a FAP não faz evacuações médicas; faz sim, busca e salvamento, 

acrescentando todavia que só faz evacuações médicas limitadas às disponibilidades do momento. Tudo 

isto, mediante protocolo previamente assinado pelo Governo Regional e pela FAP.  

A este propósito, o senhor Ministro da Defesa Nacional divulgou que, o Governo da Região está em dívida 

para com a FAP em mais de um milhão de euros.  

Afinal, as evacuações aéreas de doentes, nos Açores, são um negócio para a FAP? E, por consequência, 

para o Governo da República? 

E eu, ingénuo, julgava que aquelas evacuações decorriam do disposto do Artigo 64 de Constituição da 

República Portuguesa, onde se estabelecem as premissas do direito à saúde, nomeadamente, quais as 

responsabilidades do Estado nesta matéria! Mas que tonto que eu sou! 

Uma vez que a Região Autónoma dos Açores já não pode continuar a confiar na Força Aérea Portuguesa 

para evacuação dos doentes açorianos que necessitarem de tal serviço, sou da opinião de que se deve criar 

uma rede de ambulâncias aéreas regionais. 

Por uma questão de logística, as ditas ambulâncias deveriam, em minha opinião, ser sedeadas: uma em S. 

Miguel, outra na ilha Terceira, e uma na ilha das Flores. Assim, assegurar-se-ia uma melhor cobertura e 

rentabilização das aeronaves e com aquela responsabilidade que, agora, a Força Aérea Portuguesa parece 

não ter capacidade de resposta. 
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As ambulâncias aéreas, semelhantes às da Guarda Costeira norte americana, até poderiam ser polivalentes 

(aliás como os helis da FAP o são, mas não executam) nomeadamente e para além da sua missão principal 

– evacuações - na detecção aérea de cardumes, na fiscalização da área piscatória, na fotografia aérea, ou 

mesmo (porque não?) em turismo aéreo para quem pudesse pagar.  

Nada do que aqui proponho são coisas do outro mundo. Até diria que, este hipotético Serviço Açoriano de 

Emergência Médica (SAEM) deveria ser incluído nas reivindicações açorianas no acordo luso- americano de 

concessão de facilidades aos Estados Unidos da América nesta Região, à semelhança do que aconteceu 

com o “oferecimento”, à FAP, dos célebres caças F-16, alguns dos quais foram vendidos há bem pouco 

tempo. Quem beneficiou com a venda? Não foram os Açores. Que se saiba! 

Evidentemente que a formação dos pilotos para aquelas ambulâncias estaria também incluída nas 

negociações, dispensando assim as “boas vontades” do Governo Central e da FAP na dita formação.  

Para terminar, gostaria de dizer que o actual Presidente do Serviço da Protecção Civil e Bombeiros dos 

Açores foi do INEM, bem como o actual Secretário Regional da Saúde o foi, com a vantagem para o 

Presidente do SRPCBA, por ser um Capitão da Força Aérea. Estes atributos, tanto de um como do outro, 

em muito facilitariam a montagem do tal serviço de ambulâncias aéreas. Até pela experiência que já 

possuem nesta matéria. 

Assim queira o Governo Regional! 
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