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Esclarecimento oportuno aos Enfermeiros e Enfermeiras 
 
1 - Assunto: Processo negocial referente a: 
 

1.1 - Enquadramento Remuneratório dos Enfermeiros vinculados por contrato de 

trabalho em funções públicas e Enfermeiros vinculados por contrato individual de 

trabalho; 

1.2 - Alteração a introduzir nos DL. 247/2009, e DL. 248/2009, ambos publicados 

em 22 de Setembro; 

  1.3 – Alteração a introduzir no DL. 122/2010, de 11 de Novembro; 

  1.4 - Horário de Trabalho; 

  1.5 - Alteração à Portaria n.º 242/2011, de 23 de Junho; 

  1.6 - Alteração à Portaria n.
º
 245/2013, de 5 de Agosto; 

  1.7 – Remuneração de serviço extraordinário; 

 1.8 – Outras questões envolventes de processos negociais. 

 
2 – Existem associados nossos que se estão a confrontar com contradições de informação 

desonesta com fins semelhantes às do cuco que naturalmente põe os ovos no ninho das outras 

aves, estando a chamar a si matérias que fingem negociar, quando já demonstraram que nem 

se quer as entendem muito menos negociá-las. 

 

3 – Tal como tendo recusado fazer parte duma frente unida de Sindicatos e outras associações 

de classe, nomeadamente a Ordem dos Enfermeiros; pondo depois os seus prosélitos, 

estafetas de serviço a divulgar a mensagem enquadradora e mentirosa de que somos nós que 

não queremos aderir aos interesses comuns da classe, baralhando, deste modo, os ingénuos 

que acreditam ou fingem acreditar nessas mentirolas, exaustivamente repetidas. 

 

4 – Por isso, aí está, a nojeira largamente contestada por nós, quer quanto à mísera tabela 

salarial dos Enfermeiros quer quanto aos retoques na complementaridade, que nada têm a ver 

com o código deontológico, para se perceber o nível de traição feito à Profissão. 

4.1 – Infelizmente, a desonestidade não é só do Sindicato; é, também do Senhor 

Secretário de Estado, Dr. Manuel Pizarro que, quando na função de Secretário de 

Estado da Saúde, se gabou de ter comido, nas negociações, os Enfermeiros, 

plenamente coadjuvado, nesta vilania, pelo actual Secretário de Estado da Saúde Dr. 

Manuel Ferreira Teixeira, então Presidente da Direcção da ACSS (Administração 

Central do Sistema de Saúde) 



 

 

SINDICATO INDEPENDENTE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM  
SIPE 

SINDICATO DOS ENFERMEIROS 
SE 

 

 
SIPE – Rua Filipe Terzi, lote 5, 61 a 63 ● Telefone: 239 404650/70/ 707 45 45 45 ● Fax: 239 401295/ 707 45 45 46  ●  
3030 - 014 COIMBRA - Web : www.enfermeiros-sipe.com ● Email: geral@enfermeiros-sipe.com  
SE – Sede: Rua D.João IV, 199 ● Tel 707 20 40 40, 225 194 049 ● Fax 225 194 049 ● 4000 - 301 PORTO 
Web: www.sindicatodosenfermeiros.pt ● Email: geral@senfermeiros.pt  

 

  2 

4.2 – Então não querem saber que o grupo formado pelo Secretário de Estado da 

Saúde, Manuel Pizarro, Dr. Manuel Teixeira e o SEP assinaram o pacto de aceitação 

do conteúdo do Decreto-Lei n.º 122/2010, de 11/11 (Tabela Remuneratória em vigor)? 

 

4.3 – Perguntarão os colegas; 

Qual a atitude dos SIPE e SE face a tal escândalo? 

Requeremos de imediato período suplementar de negociação do qual foi 

elaborada acta de não-aceitação das conclusões negociais do grupo já citado em 

4.2.  

A acta referida pode ser consultada pelos sócios na sede do SIPE ou do SE. 

 

5 – Em conclusão, informamos que desde então não paramos de contestar no actual Governo 

as lacunas graves da situação da Carreira dos Enfermeiros; disso demos conhecimento, 

repetido, a todos os órgãos do poder e sindicais, incluindo a CGTP, de que temos 

indesmentíveis provas escritas; é neste contexto que classificamos de profundamente 

desonesta a atitude de outro Sindicato, ao tentar diminuir o trabalho honesto e sério que temos 

desenvolvido junto do poder político com o objectivo de, através de negociação, alterar não só 

as tabelas remuneratórias dos Enfermeiros/as mas também outra legislação indexável.   

 

6 – Será que já não têm o mínimo de dignidade pessoal e profissional? 

 

Coimbra, 2014-11-24 
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