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REUNIÃO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE – 10 DE DEZEMBRO 2014 

Os Sindicatos dos Enfermeiros SE e SIPE (FENSE) reuniram no Ministério da Saúde hoje, dia 10 de Dezembro 

pela 17H30 para retomarmos as negociações suspensas unilateralmente. 

O Sr. Secretário de Estado da Saúde referiu que a demora da sua resposta aos nossos ofícios está no facto de 

a CNSE (SEP e SERAM) não pretender negociar qualquer Acordo Coletivo de Trabalho, para os Enfermeiros; 

A Lei dos suplementos que está em revisão; 

A Lei 59/2013, que suspende as negociações. 

Respondemos que a nossa ideia é negociar, pois os Enfermeiros não podem ser pagos como pessoal não 

licenciado sendo detentores duma das licenciaturas com o grau máximo de complexidade no exercício, o 

grau 3. 

Exigimos uma resposta positiva e a curto prazo, pois temos o direito de negociar um ACT para os nossos 

Associados, nada temos com as posições de outros e a unicidade sindical é inconstitucional. 

Caso o Governo não abra uma exceção para corrigir os erros que tem cometido com os Enfermeiros ao 

manter leis inexequíveis e portarias que foram publicadas sem aceitação negocial e das propostas que 

fizemos; 

Então irá começar a contagem decrescente para uma greve, que irá certamente prar o normal 

funcionamento do SNS, forçando o Governo a negociar, pois a desmotivação e empobrecimento da Classe 

Enfermeira garantem uma adesão forte, porque não há perda de salários.  

 

Colega Enfermeiro, mantem-te atento às nossas comunicações e estratégias, para poderes aderir a elas 

conscientemente, se tens respeito por ti próprio e pela profissão que escolheste. 
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