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SAÚDECIÊNCIA LOCALÍSSIMAS

Açores reforçam número 
de médicos habilitados 
a fazer autópsias
Região espera chegada de dois médicos legistas

O s Açores terão dentro de 
dois anos os primeiros 
médicos especialistas em 

medicina legal, anuncio o vice-
-presidente do Instituto Nacional de 
Medicina Legal e Ciências Forenses 
(INMLCF), acrescentando que se-
rão também realizados novos cursos 
na região. 

“Dentro de dois anos teremos 
finalmente os primeiros médicos 
especialistas do quadro nos Açores, 
os quais já estão no segundo ano de 
internato”, frisou João Pinheiro, 
vice-presidente do INMLCF, em 
declarações aos jornalistas no final 
de uma reunião com o secretário 
regional da Saúde, em Angra do 
Heroísmo.

Segundo João Pinheiro, já dois 
internos manifestaram interesse 
em exercer a profissão nos Açores, 
sendo que uma das médicas que está 
a tirar a especialidade em medicina 
legal é mesmo natural do arquipé-
lago.

No entanto, até que os internos 
terminem a especialidade, o insti-
tuto de medicina legal vai realizar 

novos cursos de formação para que 
médicos de outras especialidades 
fiquem habilitados a realizar au-
tópsias, no âmbito de um protocolo 
com o Governo Regional dos Aço-
res, que já não era atualizado desde 
2000. 

Para o vice-presidente do INML-
CF, a dispersão das ilhas e a falta de 
recursos humanos são os principais 
entraves a que o instituto garanta 
um serviço com qualidade seme-
lhante ao que é oferecido no conti-
nente português. 

“A nossa maior pecha são de facto 
os recursos humanos, esta atividade 
tem de ser desenvolvida por pessoas 
com competências próprias”, frisou, 
realçando que a medicina legal é 
uma especialidade médica.

Como o instituto não tem até ao 
momento “médicos suficientes” no 
seu quadro para cobrir o todo na-
cional, tem recorrido à prestação 
de serviços de médicos de outras 
especialidades com formação em 
medicina legal, existindo cerca de 
uma dezena nos Açores, seis em São 
Miguel e quatro na ilha Terceira. 

O último curso deste género rea-
lizado nos Açores ocorreu há cerca 
de uma década, por isso o próximo 
para além de reforçar o número 
de peritos na região vai permitir 
aos médicos que atualmente reali-
zam autópsias uma atualização de 
conhecimentos, segundo João Pi-
nheiro. 

O vice-presidente do instituto 
de medicina legal adiantou ainda 
que estão a contactar pessoas que 
já exerceram a atividade para que a 
retomem. 

Com mais pessoas qualificadas e 
dispostas a exercer a atividade será 
possível, na opinião de João Pinhei-
ro, “responder mais a tempo às pe-
rícias”, 

Por sua vez, o secretário regional 
da Saúde dos Açores, Luís Cabral, 
salientou que este curso vai permi-
tir que os médicos das ilhas mais pe-
quenas o possam frequentar, porque 
será dado por módulos, com várias 
deslocações dos formadores à re-
gião, evitando-se desta forma que os 
médicos fiquem sem dar consultas 
nas suas ilhas durante dois meses. n

Ricardo 
Santos 
representa 
Açores
Ricardo Serrão Santos é uma das 
cinco personalidades seleciona-
das e convidadas pelo Governo 
da Bermuda para constituírem 
a primeira Comissão do Mar dos 
Sargaços. Esta Comissão que re-
sulta da Declaração de Hamil-
ton, assinada na Bermuda em 
11 de Março de 2014 por cinco 
governos (Açores, Bermuda, Es-
tados Unidos da América, Rei-
no Unido e Mónaco), tem como 
missão contribuir para a con-
servação do mar dos Sargaços. 
Esta Comissão será responsável 
por estabelecer uma estratégia 
para a conservação e gestão da-
quele ecossistema integrando e 
apoiando organismos interna-
cionais e regionais.

Ricardo Serrão Santos aco-
lheu com satisfação esta nome-
ação e referiu a propósito que 
“o desempenho desta comissão 
poderá marcar o futuro da gestão 
dos mares”. 

“A nossa participação resulta 
do reconhecimento do trabalho 
que os Açores têm feito na inves-
tigação mas também na gestão 
política dos recursos marinhos 
e marítimos”, salientou. n

Nossa Senhora da Graça 
na Praia do Almoxarife

A freguesia da Praia do Almoxarife 
celebra este fim de semana a sua pa-
droeira com um programa que vai até 
ao próximo sábado.
O programa cívico inicia-se hoje, 
quarta-feira, com uma noite dedica-
da à juventude. Pelas 21h00 atua o 
Grupo Folclórico do Salão, seguindo-
-se a atuação das bandas Perdidos e 
Achados e Prose, às 22h30 e 23h30 
respetivamente. A noite termina 
com o Dj Togui a partir das 00h30.
Amanhã, 15 de agosto, vive-se o 
dia principal dos festejos com mis-
sa solene a partir das 17h00 seguida 
de procissão. Pelas 21h30 atuará a 
Sociedade Filarmónica Unânime 
Praiense, com a participação especial 
da emigrante Ana Silva e do grupo 
Punkada. Para as 23h30 está previs-
to o início do baile com o conjunto 
Onda Jovem.
No sábado, haverá uma apresentação 
do grupo Dança Fitness da Unânime 
Praiense às 21h00 seguida do Grupo 
Folclórico de Pedro Miguel pelas 
22h00. Os festejos voltam a encerrar 
no sábado com baile pelo grupo Onda 
Jovem à mesma hora.

Inatel CCD Fest’2014
no Largo do Infante

A fundação Inatel promove a partir 
de hoje a iniciativa CCD Fest’14 que 
levará animação musical ao Largo do 
Infante na cidade da Horta.
A primeira noite contará com a atua-
ção da Sociedade Filarmónica Artista 
Faialense a partir das 21h45. n

Associação NONAGON – PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE S. MIGUEL
 

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO PARA A SELEÇÃO DE UTILIZADORES DE 
ESPAÇOS DE INCUBAÇÃO LOCALIZADOS NO NONAGON, PARQUE DE CIENCIA E 

TECNOLOGIA DE SÃO MIGUEL

Faz-se público que, nos termos da deliberação do Conselho de Administração da 
Associação NONAGON – Parque de Ciência e Tecnologia de S. Miguel de 14 de agosto de 
2014 e pelo prazo de sessenta dias a contar da publicação do presente aviso, se encontra 
aberto o concurso público para a Seleção de Utilizadores de Espaços de Incubação 
localizados no NONAGON, PARQUE DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE SÃO MIGUEL.

Podem ser candidatos ao presente procedimento empreendedores (pessoas singulares) que 
se encontrem no processo de desenvolvimento sustentado das suas ideias de negócio ou 
empresas constituídas há menos de 3 anos contados da data da candidatura, que 
desenvolvam, em ambos os casos, a sua ideia/atividade nas seguintes áreas:

a) Investigação e desenvolvimento ou de inovação tecnológica;
b) Científicas e tecnológicas consideradas prioritárias no contexto do PARQUE, tais 

como as Tecnologias da Informação e Comunicação, e áreas científicas e 
tecnológicas consideradas complementares, nomeadamente a Aeronáutica, 
Agroindústria, Ambiente, Eletrónica, Biotecnologia e Ciências da Saúde, 
Comunicação e Media, Economia do Mar, Eficiência Energética, Indústrias 
Criativas, Turismo;

c) De base científica e/ou tecnológica, de apoio ao tecido produtivo;
d) Ensino e formação de recursos humanos nas áreas nas áreas científicas e 

tecnológicas mencionadas na alínea b);
e) Formação profissional nas áreas do empreendedorismo e inovação;
f) Promoção e difusão da ciência, tecnologia e inovação.

Os documentos que constituem a candidatura, critério de seleção, o número e natureza dos 
espaços de incubação e demais termos e condições do procedimento constam nas peças 
do concurso, as quais encontram-se disponíveis para consulta na Rua de São João, n.º 
47/49, 9504 – 533 Ponta Delgada, nos dias úteis, entre as 9 horas e as 12 horas e 30 
minutos, e entre as 14 horas e as 17 horas, podendo os interessados solicitar neste
endereço, para o fax n.º 296284245 ou para o correio eletrónico incubadora@nonagon.pt, que 
lhes sejam fornecidas cópias das mesmas em suporte de papel ou em suporte informático. 

O Presidente do Conselho de Administração
Prof. Doutor Flávio Gomes Borges Tiago

Associação NONAGON – PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE S. MIGUEL
 

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO PARA A ATRIBUIÇÃO DO DIREITO DE 
UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS LOCALIZADOS NO NONAGON, PARQUE DE CIENCIA E 

TECNOLOGIA DE SÃO MIGUEL 

Faz-se público que, nos termos da deliberação do Conselho de Administração da 
Associação NONAGON – Parque de Ciência e Tecnologia de S. Miguel de 14 de agosto de 
2014 e pelo prazo de sessenta dias a contar da data da publicação do presente aviso no 
Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores, se encontra aberto o concurso público para 
a atribuição do direito de utilização de 18 espaços localizados no NONAGON, PARQUE DE 
CIENCIA E TECNOLOGIA DE SÃO MIGUEL.

Podem concorrer ao presente procedimento:

a) Empresas ou agrupamentos de empresas que exerçam atividades de 
investigação e desenvolvimento ou de inovação tecnológica; 

b) Empresas de serviços de base científica e/ou tecnológica, de apoio ao tecido 
produtivo;

c) Entidades privadas cujo foco principal de atuação esteja ligado às áreas 
científico-tecnológicas consideradas prioritárias no contexto do PARQUE, tais 
como as Tecnologias da Informação e Comunicação, e às áreas científico-
tecnológicas complementares, nomeadamente a Aeronáutica, Agroindústria, 
Ambiente, Eletrónica, Biotecnologia e Ciências da Saúde, Comunicação e 
Media, Economia do Mar, Eficiência Energética, Indústrias Criativas, Turismo;

d) Empresas com uma atividade significativa de C&T (Ciência e Tecnologia), 
pequenas e médias empresas de base tecnológica avançada;

e) Entidades vocacionadas para o ensino e formação de recursos humanos nas 
áreas científicas e tecnológicas identificadas na alínea c);

f) Instituições públicas ou privadas, sem fins lucrativos, que exerçam atividades 
de investigação e desenvolvimento ou de inovação tecnológica;

g) Entidades ou empresas que prestem formação profissional nas áreas do 
empreendedorismo e inovação;

h) Entidades vocacionadas para a promoção e difusão da ciência, tecnologia e 
inovação.

Os documentos que constituem a proposta, critério de atribuição, localização e 
características dos espaços e demais termos e condições do procedimento constam nas 
peças do concurso, as quais encontram-se disponíveis para consulta na Rua de São João, 
n.º 47/49, 9504 – 533 Ponta Delgada, nos dias úteis, entre as 9 horas e as 12 horas e 30 
minutos, e entre as 14 horas e as 17 horas, podendo os interessados solicitar neste
endereço, para o fax n.º 296284245 ou para o correio eletrónico concurso@nonagon.pt, que
lhes sejam fornecidas cópias das mesmas em suporte de papel ou em suporte informático.

O Presidente do Conselho de Administração
Prof. Doutor Flávio Gomes Borges Tiago


