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Lisboa, 6 de novembro de 2017

Exmo. Senhor Presidente

do Conselho de Administração

da SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E.

Prof. Doutor Henrique Martins

Avenida da República 61

1050-189 LISBOA

Assunto: Distribuição e instalação dos 10 mil novos computadores

Ce. Sr, Presidente da ARS Norte, IP

Exmo. Senhor Presidente/

Em várias unidades da Administração Regional de Saúde do Norte foi já concluída a instalação dos

novos computadores adquiridos pela SPMS, num processo que o SIM - Sindicato Independente dos

Médicos tem vindo a monitorizar como acordado. Referimos desde já que são incomparavelmente

superiores aos computadores até então existentes nos gabinetes médicos.

Foi no entanto com grande surpresa e indignação que constatámos que há unidades em que essa

renovação não irá ocorrer nos gabinetes médicos por indicação de órgãos de administração do

respectivo Agrupamento de Centros de Saúde (AGES}.

È o caso do ACES Porto Oriental. Neste ACES os Coordenadores das unidades receberam um email da

Unidade de Apoio à Gestão do ACES no dia 16 de agosto de 2017 a informar que "por recomendação

da Sra. Diretora Executiva" os novos computadores "se destinam essencialmente às salas de

enfermagem e postos administrativos dado que os equipamentos médicos estão atuatizados".

Ora os computadores dos gabinetes médicos considerados "atualizados" neste ACES são na verdade

computadores com 2 GB de memória RAM que não suportam as aplicações de uso diário pêlos

médicos que em várias ocasiões têm de correr em simultâneo/ como sejam o caso do SClínico, PEM e

Aiert. Mesmo com aqueles/ e são os restantes/ que têm 4 GB de memória RAM, há problemas sendo

obvio que estão desactualizados face aos novos computadores dotados de 8 GB de memória RAM.

Avenida 5 de Outubro 151 9
1050-053 LISBOA

T 217 826 730
F 217 626 739

secretaria@simedicos.pt
www.simedicos.pt



SINDICATO INDEPENDENTE
DOS MÉDICOS

Foi precisamente há um ano que o SIM manifestou o receio de que se repetisse o procedimento de

2014 em que grande parte dos novos computadores não foram disponibilizados aos médicos.

Nessa altura, em outubro de 2016, o SIM recebeu a garantia de V. Exa que seria dada total prioridade

aos computadores dos gabinetes médicos, em particular aos computadores mais desatualizados/

como é o caso dos referidos computadores com 2 GB de memória RAM/ tendo em conta as

exigências da PEM sobre esta especificação. Foi até referido por V. Exa que o processo seria

diretamente orientado pela SPMS sem qualquer interferência dos ACES.

Não pode o SIM ficar indiferente ao facto de que mais uma vez os médicos estejam a ficar excluídos

da atualizaçao de um equipamento que é fundamental à sua prática clínica diária por interferência

totalmente injustificada de estruturas dos ACES/ não sendo de excluir que procedimentos similares

tenham sido ou estejam a ser seguidos noutros ACES

Solicitamos a melhor atenção e intervenção de V. Exa sobre esta matéria/ garantindo que em todas

as unidades de todos os ACES é dada total prioridade à renovação do equipamento informático dos

gabinetes médicos/ garantlndo-se assim que não se repetirá o caos informático vivenciado pêlos

médicos em resultado também de equipamentos obsoletos.

Com os melhores cumprimentos.

O Secretário Regional do SiM/Norte
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