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Hospital de Vila Franca de Xira reforça número de profissionais 
 
“Estou com a ansiedade à flor da pele, mas vai ser um dia muito feliz”. No primeiro dia em que 
inicia funções no Hospital de Vila Franca de Xira, Ana, a jovem enfermeira não esconde o 
nervosismo e o entusiasmo. 
Vem de Chaves. “Hoje é muito especial. Conheci uma nova equipa, uma nova realidade, e vou 
começar hoje trabalhar nesta área, a enfermagem, que me apaixona, a mais de trezentos kms de 
casa, mas muito feliz.” 
 
O Hospital de Vila Franca de Xira, depois da transição para a gestão direta do Serviço Nacional de 
Saúde,  integrou nos seus quadros 26 novos enfermeiros e 4 Assistentes Operacionais. Um reforço 
de profissionais de saúde que pretende valorizar a prestação de cuidados de saúde. 
 
A primeira admissão aconteceu a 30 de junho e as seguintes ocorreram nos meses de julho, 
agosto e setembro. Estes novos 30 profissionais de saúde, Enfermeiros e Assistentes Operacionais, 
estão já a reforçar os Serviços de Urgência Geral, Cirurgia, Medicinas e o Bloco Operatório. 
 
Ana Paula Eusébio, Enfermeira Diretora, afirma que  “o novo projeto de enfermagem que 
pretendemos implementar, e para o qual contamos com todos os senhores enfermeiros e 
assistentes operacionais, é de excelência. Vamos cuidar dos nossos profissionais e acolhê-los com 
toda a dignidade e humanidade. Só com condições de trabalho de excelência, constituiremos 
equipas de referência e prestaremos os melhores cuidados de saúde aos nossos doentes”. 
 
E, foi por acreditar neste projecto que João Pereira, enfermeiro recém-chegado, com 22 anos e 
natural de Portalegre, afirma:“ vim de um meio pequeno e noto muita diferença. Estou num 
Serviço com pessoas novas e isso ajuda muito na integração. Sei que o Hospital oferece formação 
e quero aqui ficar”. 
 
Também Tomás Falcão, depois de fazer o seu estágio neste Hospital, afirma ter decidido ficar no 
Hospital de Vila Franca de Xira por sentir “que a nova administração acredita no futuro do 
Hospital”. 
 
Em funções no Serviço de Urgência,  Tomás Falcão, enfermeiro do Cartaxo refere ter encontrado 
“uma equipa que me acolheu bastante bem, uma equipa com muita experiência, mas também 
com alguns elementos novos, e apesar do Serviço de Urgência ser um serviço exigente temos tido 
muito apoio.” 
 
Helena Martins, chegou do Algarve e encontrou neste Hospital “pessoas motivadas, que nos 
recebem bem e que prestam bons cuidados de saúde. A vinda para este Hospital significa para 
mim um upgrade, tanto profissional como pessoal”, diz a enfermeira Helena Martins. 
 
A enfermeira Rita, veio do Hospital de Santa Maria, e decidiu trabalhar no Hospital de Vila Franca 
de Xira, devido “a experiência no Bloco Operatório e de querer continuar a evoluir nesta área. 
Quero continuar a aprender. Sendo um Hospital com várias valências quis aproveitar esta 
oportunidade”, refere. 
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Carlos Andrade Costa, presidente do Conselho de Administração do Hospital de Vila Franca de 
Xira, assume a complexidade deste processo de transição para a gestão direta do Serviço Nacional 
de Saúde, mas “garante  a resolução dos possíveis constrangimentos, numa articulação estreita 
com a Tutela”.  
“A entrada de novos e jovens profissionais de saúde, neste caso de enfermeiros e assistentes 
operacionais, representa mais um passo no desenvolvimento continuo das melhores condições 
para assegurar a missão e os valores do Serviço Nacional de Saúde, no Hospital de Vila Franca de 
Xira”, afirma Carlos Andrade Costa. 
  


