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Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) anunciou hoje a realização de uma greve a ter

lugar nos dias 22 e 23 de março, considerando que “o Ministério da Saúde não concretiza

compromissos assumidos, não resolve atuais problemas, agravando-os, e cria novos

problemas”. O Bloco de Esquerda saúda esta luta e solidariza-se com estas/es

trabalhadoras/es.

Há, efetivamente, compromissos assumidos pelo Governo que não estão a ser cumpridos e há

medidas que deveriam estar a ser aplicadas e que não o estão a ser. Esta situação prejudica

não só as condições de trabalho no SNS mas, acima de tudo, a qualidade dos cuidados

prestados aos utentes.

Em outubro de 2017, os Ministérios da Saúde e das Finanças comprometeram-se pagar, a partir

de janeiro de 2018, o suplemento de 150€ às/aos enfermeiras/os especialistas. Não está a ser

cumprido.

Sobre a revisão da Carreira de Enfermagem, o Governo assumiu o compromisso de iniciar a

negociação em janeiro de 2018 com a Comissão Negociadora Sindical dos Enfermeiros/CNESE.

Não está a ser cumprido.

Sobre o pagamento do Trabalho Extraordinário: a tutela comprometeu-se e emitiu uma Circular

para as instituições de saúde no sentido do Trabalho Extraordinário já realizado e em dívida ser

pago até dezembro de 2017. Não está a ser cumprido.

Esta situação é inadmissível e configura um intolerável desrespeito para com as/os

enfermeiras/os e os compromissos assumidos para com estes profissionais que diariamente

trabalham em prol do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Acresce ainda que se regista falta de profissionais de enfermagem no SNS, há enfermeiras/os

que foram contratadas/os ao abrigo do programa de contingência da gripe que poderiam



continuara reforçar os serviços, tal como o Bloco de esquerda propôs, mas que estão a ser

despedidas/os, continuando as instituições com falta de enfermeiras/os.

Refira-se ainda que, no concurso para as Administrações Regionais de Saúde/ARS (para 774

vagas), mais de 500 enfermeiros saíram dos hospitais para os Centros de Saúde e não

foram/estão a ser admitidos novos enfermeiros para estas instituições.

É premente que o Governo cumpra os compromissos que assumiu com as/os enfermeiras/os,

porque palavra dada tem mesmo que ser palavra honrada. É premente que, para além disso, o

Governo proceda à contratação dos profissionais de enfermagem necessários ao correto

funcionamentos dos serviços públicos de saúde.

O Governo não pode fugir aos compromissos assumidos nem pode manter-se na posição de

insuficiência em relação àquilo que é preciso fazer nos Serviço Nacional de Saúde. Por isso

sublinhamos, uma vez mais, a justiça da greve hoje decretada pelo Sindicato dos Enfermeiros

Portugueses e exigimos respostas e ações imediatas do Governo.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do

Ministério da Saúde, a seguinte pergunta:

O Governo reconhece que está a falhar nos compromissos assumidos para com as/os

enfermeiras/os?

1.

Em outubro de 2017, os Ministérios da Saúde e das Finanças comprometeram-se pagar, a

partir de janeiro de 2018, o suplemento de 150€ às/aos enfermeiras/os especialistas. Quando

vai ser pago este suplemento? E será pago com efeitos retroativos a janeiro de 2018?

2.

O Governo assumiu o compromisso de iniciar a negociação sobre a revisão da Carreira de

Enfermagem em janeiro de 2018 com a Comissão Negociadora Sindical dos

Enfermeiros/CNESE. Quando vão ser efetuadas estas negociações?

3.

Sobre o pagamento do Trabalho Extraordinário: a tutela comprometeu-se e emitiu uma

Circular para as instituições de saúde no sentido do Trabalho Extraordinário já realizado e em

dívida ser pago até dezembro de 2017. Quando vão ser pagos estes valores? Vão ser pagos

juros?

4.

O Governo vai abrir concursos para a contratação das/os enfermeiras/os em falta no SNS?5.

O Governo já iniciou a contratação definitiva de todos os profissionais colocados ao abrigo do

plano de contingência da gripe?

6.

Palácio de São Bento, 1 de março de 2018

Deputado(a)s

MOISÉS FERREIRA(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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