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INFORMAÇÃO AOS ENFERMEIROS/AS EM GERAL E AOS 

SÓCIOS DO SIPE E DO SE EM ESPECIAL 

 

Continuidade da negociação colectiva dos Enfermeiros da 

responsabilidade do SIPE e do SE 

 
Com a degradação progressiva da Enfermagem, em ritmo uniformemente acelerado, o 

Ministério da Saúde reconhece que não tem outra alternativa que não seja a de dar 

continuidade ao, processo negocial unilateralmente interrompido pelo referido Ministério da 

Saúde. 

1 – Começando pelo Acordo Colectivo de Trabalho dos Enfermeiros vinculados por 

contrato individual de trabalho, que são naturalmente os sucessores dos que lhes vão à 

frente, é urgente criar-lhe uma carreira simétrica à outra. 

2 – Por sua vez, a carreira dos Enfermeiros, ex funcionários públicos, tem de ser 

igualmente reconstruída com as funções: 

  2.1 – Categorias; 

  2.2 – Competências. 

3 – A tabela remuneratória, com que outros se divertem, a discutir os cêntimos, tem de 

reflectir a penosidade, complexidade e riscos dos Enfermeiros. Por isso tem de ser 

aumentada substancialmente, ou seja, no mínimo no dobro, isto é enquadrando-o 

como licenciado e especializado pagos como os nossos parceiros na área da Saúde, 

nomeadamente os médicos. 

4 – Autonomia não é palavra vã; são necessidade imperativas de adequar a carreira 

com os seus graus e categorias ao que só os Enfermeiros sabem e podem fazer sem 

ajudas de terceiros. 

5 – O grau académico dos Enfermeiros com equivalente a outras licenciaturas, 

especialização e doutoramentos no mesmo âmbito gnosiológico e científico não 

corresponde, na prática ao status quo, para onde tendencialmente têm empurrado os 

Enfermeiros. 

6 – Os Sindicato dos Enfermeiros – SE e Sindicato Independente Profissionais de 

Enfermagem – SIPE/FENSE, detêm um projecto patrimonial para a Enfermagem, cujos 

marcos históricos são facilmente identificáveis, foi albaroado por voluntariosos 

ignorantes, que queriam fazer melhor; como se pode avaliar o resultado está à vista; 

por isso, no processo negocial das Carreiras, com realce para o Decreto-lei n.º 
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122/2010, de 11 de Novembro, no qual a má vontade de atribuir aos Enfermeiros uma 

remuneração justa, se demonstra pelo pagamento em prestações, do magro aumento 

de vencimento de alguns Enfermeiros. 

Esta é a razão principal pela qual não subscrevemos nem aprovamos nada do que 

consta do referido Decreto-lei n.º 122/2010, como ainda declaramos, expressamente, 

em acta disponível para consulta dos nossos associados. 

7 – Horário de trabalho semanal: 

7.1 – O processo de defendermos as 35 horas semanais de trabalho não é 

mais do que exigir ao Governo Português que respeite as recomendações 

emanadas pela OIT – Organização Internacional de Trabalho. 

Por isso, recorremos aos tribunais, em defesa da manutenção das 35 horas, 

semanais de trabalho; bem como a defesa das bonificações de tempo 

intercalar. 

 8 – Decreto-Lei n.º 62/79 de 30 de Março: 

8.1 – No referente à aplicação deste Decreto-lei é para nós ponto de honra 

lutarmos pela sua aplicabilidade, sem cortes, visto que foram estes Sindicatos 

que o negociaram com o Governo que governava o País em 1979. 

9 – Os Decretos-lei n.º 247/2009 de 22 de Setembro e 248/2009 de 22 de Setembro 

não passam de declaração de intenções de quem os construiu, com o objectivo de 

rebaixar a Enfermagem à categoria de complementaridade e remetendo a solução para 

a negociação colectiva que não desenvolvem. 

10 - As Portarias: 

10.1 – N.º 242/2011 de 21 de Junho envergonha-nos pela maneira grotesca 

como descaracterizam as normas da avaliação que estes Sindicatos 

introduziram em Portugal, de forma inovadora, através do decreto-lei n.º 

437/91, de 8 de Novembro. 

Mais vergonhoso, ainda, é termos tentado com os nossos vastos 

conhecimentos nesta matéria, corrigir as alarvices contidas nas fichas modelo 

que relegam os Enfermeiros para a última posição de só mudarem de escalão 

de vencimento de 10 em 10 anos, entre muitas outras sem qualquer sentido 

prático, naquilo que de negativo contêm.  

São estas algumas das razões pelas quais não vamos desistir de corrigir estas 

e outras anomalias provocatórias. 

10.2 – N.º 245/2013, de 5 de Agosto, talhada à medida de um figurino de 

Direcção de Enfermagem, que rejeitamos, temos de lutar para a adequar ao 
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nível e categoria da profissão do Enfermeiro, cujas exigências se não 

compadecem com aventureirismos ignaros que o actual modelo reflecte na 

perfeição. Anulá-la e reinscrevê-la é um imperativo ético-profissional, para 

estes Sindicatos. 

10.3 – 250/ 2014, de 28 de Novembro, subrepticiamente introduz no meio do 

articulado, transcrito do regulamento de concurso do Decreto-Lei n.º 437/91, de 

8/11, as portas de entrada na categoria de Enfermeiro Principal daqueles a 

quem por obras valorosas, o cargo já foi prometido, temos que encerra-las para 

bem da Enfermagem: como profissão autónoma e estrutural. 

11 – Em conclusão, estas simples informações são o preâmbulo de uma série de complicadas 

negociações que temos de concretizar, para neutralizar os efeitos negativos que 

propositadamente foram introduzidos num simulacro de carreira profissional; porque, a 

multiplicidade de situações e o seu aberrante significado são tantas e tais que, de momento, 

este pequeno texto representa apenas uma ponta do véu que se levanta. 

Sem a dolorosa experiência a que a profissão tem sido pressionada, os nossos protestos e 

préstimos não teriam o valor dourado que a situação valorizou. 

 

Mantém-te informado porque este aviso vai ao encontro dos teus 

problemas profissionais. 

 

 

Coimbra, 2014-12-02 

 

Sindicato Independente Profissionais de Enfermagem – SIPE / Sindicato dos Enfermeiros – SE 

(FENSE) 

 
 
 
 
 
 
 

 


