
Saúde para além da pandemia 

Saúde é o tema central da edição 10 de Jornadas Madeira 2020. 

O fórum que o JM leva a todos os concelhos da Madeira pelo segundo ano consecutivo regressa amanhã à Ponta do 

Sol. E é de saúde, essencialmente, que vamos ouvir falar ao longo de toda a manhã. 

A partir do auditório do Centro Cultural John dos Passos contamos com quatro intervenções e dois momentos de 

debate sobre saúde. Contamos também recolher ideias e contributos, sugestões e reparos, elogios e críticas sobre 

um setor de importância fundamental para todos os cidadãos.  

Por isso, teremos certamente mais do que a pandemia. Por muito que o novo coronavírus esteja no centro de todas 

as atenções e debates sobre temas relacionados com a saúde, a ideia é ir mais além. É mesmo falar de saúde além 

da pandemia. 

Numa sala com lotação limitada a um máximo de 50 pessoas, esta edição de Jornadas abre com a intervenção do 

presidente da Assembleia Legislativa, José Manuel Rodrigues. Teremos depois uma comunicação de João Pedro 

Vieira, médico interno de Saúde Pública, ex-vereador na CMF, atualmente a trabalhar como adjunto no gabinete do 

secretário de Estado Adjunto e da Saúde, em Lisboa. 

Como sempre, após as duas primeiras intervenções abre-se um período de debate. Seguem-se mais duas 

comunicações, a de Herberto Jesus, diretor regional de Saúde e a de Célia Pessegueiro, presidente da Câmara 

Municipal da Ponta do Sol. Decorre depois um novo período de troca de ideias. 

Ao longo das páginas que integram este caderno especial, conte com um retrato do setor da saúde na Madeira. Pode 

acompanhar também o cenário político atual na Ponta do Sol e algumas outras novidades sobre as eleições 

autárquicas do próximo ano. E encontra ainda a entrevista à presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, que 

inclui uma pergunta de cada um dos presidentes de Junta de Freguesia do município.  

Amanhã, pode acompanhar o debate em diferentes plataformas. Pode seguir a transmissão vídeo em direto através 

do Jornal e do Facebook, pode ouvir nas rádios JM FM e Calheta e ler o essencial das intervenções na edição online 

do JM. Terça-feira, na edição impressa, conte com o habitual resumo alargado. 

A saúde é o tema central desta 10.ª edição de Jornadas Madeira 2020. Dois médicos e dois políticos apresentam 

contributos para o futuro do setor. 
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