
 

 

Comunicado: 22 de março de 2019 

 

Bom dia, 

Agradecemos a presença de todos os aqui presentes. 

 

- Colaboradores do SESARAM: Médicos, Enfermeiros, Técnicos Superiores, Técnicos de Diagnóstico e 

Terapêutica, Assistentes Técnicos, Operacionais, entre outros. 

 

- Comunicação Social; 

 

- O motivo desta conferência de impressa é defender o bom nome da Instituição, dos seus profissionais e 

da população em geral e repor a confiança, a serenidade, tranquilidade e estabilidade, numa equipa 

altamente diferenciada, competente e dedicada. 

 

- Não vamos continuar a permitir que um colaborador que mereceu a confiança da instituição continue a 

denegrir a imagem nos vários meios disponíveis, nas redes sociais, na comunicação social, sem 

responsabilidade e sem qualquer sustentação nas informações que veicula. 

 

- Decorreram processos de averiguação no ministério público, nas instâncias comunitárias, tribunal 

administrativo e todos estes PROCESSOS foram arquivados.  

 

- Como não obteve resposta favorável às suas aspirações pessoais, decide recorrer às redes sociais e a 

outros meios para denegrir o bom nome desta casa e dos seus profissionais, causando um sentimento de 

insegurança na população em geral e de injustiça em TODOS nós trabalhadores desta casa. 

 

- A difusão, divulgação de informações e de dados pessoais sensíveis de carácter sigiloso e 

confidencial em meios de comunicação social e em redes sociais, que teve acesso por via do exercício 

das suas funções. 

 

- O alarmismo injustificado criado no meio da sociedade civil, prejudicando grave e irremediavelmente a 

imagem e o bom nome do SESARAM que é a sua entidade empregadora. 

 

- A quebra da confiança, lealdade e do sigilo profissional. 

 



- As suas declarações e acusações concretas aos médicos, seus colegas de trabalho do SESARAM, 

nomeadamente, de “forte negligência”, de serem “inadequados à função”, de “não fornecem tratamentos 

adequados”, de estarem “desactualizados” e de “má prática médica”; que ofendem a honra e bom nome 

de vários colegas e da própria instituição. 

 

- Pela gravidade do seu comportamento, decidiu o SESARAM instaurar um processo disciplinar ao Dr. 

Rafael Macedo e determinar ainda a sua suspensão enquanto este processo decorrer por considerar que 

a sua presença pode perturbar as investigações necessárias para a descoberta material da verdade.  

 

- A prestação de cuidados de medicina nuclear continuará a estar assegurada garantindo a resposta 

adequada a todos aqueles que dele necessitarem na Região Autónoma da Madeira. 

 

- Assim esperamos voltar a obter a tranquilidade e serenidade para podermos continuar a prestar os 

cuidados de saúde à população, com eficiência e humanidade. 

 

- Somos 5000 profissionais e merecemos o respeito e a confiança de todos aqueles que acompanhamos 

TODOS os dias, com a maior dedicação, empenho e profissionalismo. 

 

Confiamos nos nossos profissionais e na qualidade dos serviços que prestamos. 

 

É esta a mensagem que pretendemos transmitir. 

  

Funchal, 22 de março de 2019. 

O Conselho de Administração do SESARAM 

 


