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INFORMAÇÃO AOS SÓCIOS DO SIPE E DO SE 
 
 

Reestruturação das Carreiras de Enfermagem através de Contratação Colectiva 
 
 

I – Enfermeiro é o profissional identificado pela formação académica e Cédula Profissional. 

- Funcionalmente actua com autonomia plena, mesmo integrado em equipas 

multidisciplinares, usando o processo científico como método de trabalho. 

- No plano disciplinar obedece ao Enfermeiro-Director do grupo. 

- Na execução do diagnóstico que faz das situações é o responsável pelos seus actos. 

II – Enfermeiro Especialista é o Enfermeiro que aprofunda uma área específica, deixou de 

cometer erros, pelo nível de especialização que atingiu na área da sua especialidade. 

É imprescindível ao nível de serviços que as situações de cada área funcional exigem; por isso 

estamos a reeditar esta categoria profissional, cuja ausência temporária e confusa tem gerado 

graves lacunas no nível assistencial que se preconiza. 

III – Enfermeiro Director é o responsável pela administração de um grupo de Enfermeiros e 

situações funcionais à instituição e à região. 

III-I – Sendo a profissão do Enfermeiro/a específica na sua natureza e singular nas 

suas competências, características estas que lhe definem o estatuto próprio, os níveis 

de administração catalogados no parágrafo anterior destinam-se a garantir a 

administração duma harmonia funcional dada a natureza estrutural no Serviço Nacional 

de Saúde da Profissão de Enfermeiro. 

 

Conclusão: I – São estes os princípios regeneradores da profissão de Enfermeiro que 

propomos, pois são evidentes os estragos que aventuras alheias, a estes Sindicatos, 

protagonizaram e a que temos de pôr cobro. 

II – Esperamos que o Governo termine com as manobras dilatórias nas negociações que tem 

vindo unilateralmente a retardar. 
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