
 

     1001 Razões para se Sindicalizar no SE – Sindicato dos Enfermeiros 

 O SE – Sindicato dos Enfermeiros é o único sindicato dos enfermeiros disponível 24 horas por dia, através da Linha 24 SE – 930 030 

595; 

 Para o SE, a Enfermagem está acima de qualquer interesse político ou partidário; 

 O SE faz um acompanhamento personalizado das irregularidades que lhe são transmitidas diariamente,  garantindo uma resposta e 

intervenção em tempo útil; 

 O anonimato é garantido, sendo que não há que ter receio de expor as situações que suscitam dúvidas; 

 O SE está disponível para se deslocar, até onde os enfermeiros precisarem da sua intervenção e ajuda; 

 Atendimento personalizado, por email, telefone ou presencialmente, na Delegação de Lisboa, na sua instituição ou num local a 

combinar; 

o Se o seu Estatuto de Trabalhador Estudante não é reconhecido – nós resolvemos; 

o Se o seu horário ultrapassar as 40 horas semanais – denuncie ao SE; 

o Se a sua instituição se recusa o pagamento das horas extraordinárias – contacte-nos; 

o Se no seu horário, não constam as duas folgas semanais obrigatórias por lei – nós atuamos; 

o Se tem estas ou outras situações para resolver – recorra ao SE; 

 Somos o único sindicato de enfermeiros que disponibiliza apoio Jurídico e Contencioso gratuito, com advogados especializados em 

direito da Enfermagem, todos os dias, a qualquer hora; 

o Apoio, acompanhamento e resolução de:  

 Reclamações; 

 Processos disciplinares; 

 Processos-crime; 

 Entre outros. 

o Sempre que necessário o SE recorrerá, sem receio, aos tribunais; 

 A quota sindical é elegível em IRS com uma majoração de 50 % (por exemplo 10 € corresponderão a 15 € em sede de IRS). 

 Acesso a formação gratuita e subsidiada em todo o País através do CENFOR – Centro de Formação do Sindicato dos Enfermeiros – 

Consultar www.cenfor.pt 

 Aceder às instalações e equipamentos do SE em Lisboa e no Porto gratuitamente; 

 Beneficiar de Protocolos – Consultar protocolos no site sindicatodosenfermeiros.pt; 

 Esteja informado/a, em qualquer hora e lugar, através das PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO ONLINE: 

 sindicatodosenfermeiros.pt 

 sersindicalista.blogspot.pt 

 facebook.com/SindicatoEnfermeiros.se 

 Registe-se na nossa Newsletter (em sindicatodosenfermeiros.pt) e receba informações atualizadas sobre a profissão 

As prioridades do SE (2014/2015) 

 Celebrar o Acordo Coletivo de Trabalho (Carreira de Enfermagem), por melhores condições laborais para os/as seus Associados/as;  
o Jornada Contínua; 
o Reposição dos três níveis de Gestão; 
o Reconhecimento dos Enfermeiros especialistas; 
o Horários – de acordo com a lei; 
o Atualização da remuneração. 

 Aumentar a expressão do SE, através de um crescendo do número de Associados/as e Delegados/as em todo o País; 

 Trabalhar seria e condignamente em prol da Enfermagem em Portugal.  

http://www.cenfor.pt/

