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Introdução 

 

A presente petição deu entrada no Parlamento a 26 de abril de 2022, sendo dirigida ao 

Senhor Presidente da Assembleia da República. A 27 de abril, por despacho do Senhor 

Vice-Presidente da Assembleia, Deputado Adão Silva (PSD), que, no dia 21 de abril, 

recebeu em audiência os peticionários para entrega da petição, foi a mesma remetida à 

Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local (CAPOTPL), 

para apreciação, tendo chegado ao seu conhecimento nesse dia. 

 

Trata-se de uma petição coletiva, nos termos do estatuído no n.º 3 do artigo 4.º da Lei do 

Exercício do Direito de Petição, doravante LEDP, aprovada pela Lei n.º 43/90, de 10 de 

agosto (na redação das Leis n.ºs 6/93, de 1 de março, 15/2003, de 4 de junho, 45/2007, de 

24 de agosto e 51/2017, de 13 de julho, que a republicou, pela Declaração de Retificação n.º 

23/2017, de 5 de setembro e pela Lei n.º 63/2020, de 29 de outubro. 

 

I. Análise preliminar sobre a admissibilidade da petição 

 

O objeto desta petição está especificado e o texto é inteligível, o primeiro peticionário 

encontra-se corretamente identificado, sendo mencionado o seu nome completo, bem como 

a data de nascimento, o endereço de correio eletrónico, a morada e o contacto telefónico, e 

ainda o número e a validade do documento de identificação, mostrando-se ainda 

genericamente cumpridos os demais requisitos formais e de tramitação constantes dos 

artigos 9.º (Forma) e 17.º (Tramitação das petições dirigidas à Assembleia da República) da 

LEDP. 

 

Não parece, por outro lado, verificar-se qualquer das causas para o indeferimento liminar 

previstas no artigo 12.º desta Lei, que contém o estrito quadro normativo que deve reger o 

juízo sobre a admissibilidade das petições dirigidas à Assembleia da República. 

 

De facto, a presente petição não só não comporta a dedução de uma pretensão ilegal, como 

também não visa a reapreciação de decisões dos tribunais ou de atos administrativos 

insuscetíveis de recurso. Para além disso, não almeja a reapreciação, pela mesma entidade, 

de casos já anteriormente apreciados na sequência do exercício do direito de petição, assim 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/73102175/view?q=Exerc%C3%ADcio+do+Direito+de+Peti%C3%A7%C3%A3o
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/73102175/view?q=Exerc%C3%ADcio+do+Direito+de+Peti%C3%A7%C3%A3o
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/ExercicioDireitoPeticao_Simples.pdf
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/ExercicioDireitoPeticao_Simples.pdf
https://dre.pt/application/file/a/626719
https://dre.pt/application/file/a/553356
https://dre.pt/application/file/a/640815
https://dre.pt/application/file/a/640815
https://dre.pt/application/file/a/107668272
https://dre.pt/application/file/a/108101799
https://dre.pt/application/file/a/108101799
https://dre.pt/application/file/a/146891058
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como não foi apresentada a coberto de anonimato, não carecendo ainda integralmente de 

fundamento.  

 

Nesse sentido, propõe-se a admissão da presente petição. 

 

Recorda-se que, de acordo com o n.º 2 do artigo 17.º da LEDP, na redação atualmente em 

vigor, qualquer cidadão que goze de legitimidade nos termos do artigo 4.º desta mesma Lei, 

e apresente os elementos de identificação previstos no n.º 3 do artigo 6.º, poderá tornar-se 

peticionário por adesão a esta petição, num prazo de 30 dias a contar da data da sua 

admissão. 

 

 

II. A petição 

 

1. Esta petição coletiva, apresentada pela ASPE (Associação Sindical Portuguesa dos 

Enfermeiros), alerta para o facto de que o descongelamento da carreira de enfermagem 

determinado pela Lei do Orçamento do Estado de 2018 (Lei n.º 114/2017, de 29 de 

dezembro) originou injustiças e iniquidades, uma vez que resultou para mais de 50% dos 

enfermeiros em 0€ de valorização remuneratória, apesar dos mais de 15 anos de serviço 

efetivo. Por outro lado, de acordo com a ASPE, a falta de especificidade das normas da 

citada LOE 2018 permitiu que o Governo e as instituições que integram o SNS utilizassem 

interpretações jurídicas criativas que penalizaram os enfermeiros em geral e criaram 

inversões remuneratórias. Ou seja, enfermeiros com menos antiguidade ficaram 

beneficiados em termos remuneratórios em relação a outros detentores da mesma 

categoria, mas com mais antiguidade. 

A Região Autónoma da Madeira aprovou em 2021 legislação através da qual conferiu justiça 

aos enfermeiros atribuindo-lhes um acréscimo de 4 pontos no biénio 2019-2020 a nível de 

avaliação de desempenho. Com esta legislação, a Assembleia Regional reconheceu ainda 

que a pandemia por COVID-19 exigiu a reorganização de serviços e um elevado esforço dos 

profissionais, com impacto nos objetivos traçados, no âmbito do SIADAP, para o biénio de 

2019-2020, com especial incidência nos enfermeiros. Com efeito, o Decreto Legislativo 

Regional n.º 7/2019/M, de 5 de agosto, veio estabelecer as regras e procedimentos a serem 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2017-114425596
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2017-114425596
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/7-2019-123666152
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/7-2019-123666152
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adotados pelo Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E. P. E. - SESARAM, E. 

P. E. - no âmbito do processo de descongelamento das carreiras de enfermagem. 

Nesta sequência, é solicitada a criação de um regime idêntico para os enfermeiros do 

restante território nacional. 

 

2. Na XIV Legislatura foram apresentadas as seguintes iniciativas sobre matéria conexa: 

 

- Projeto de Lei 405/XIV/1.ª (BE) - Altera o Decreto-Lei n.º 71/2019, de 27 de maio, de forma 

a garantir uma mais justa transição para a categoria de enfermeiro especialista por parte de 

enfermeiros que desempenharam ou desempenham funções de direção ou chefia 

(rejeitado). 

 

- Projeto de Resolução 516/XIV/1.ª (PAN) - Pela valorização e dignificação dos enfermeiros 

em Portugal (aprovado). Teve origem na Petição n.º 651/XIII/4.ª - Carreira de Enfermagem 

(pela justa valorização e dignificação pela adequada transição dos Enfermeiros). 

 

- Projeto de Resolução 1398/XIV/2.ª (PCP) - Recomenda ao Governo a contratação dos 

enfermeiros recém-licenciados (rejeitado) 

 

- Projeto de Resolução 1065/XIV/2.ª (BE) - Aplicação do correto descongelamento e 

progressão de carreira aos enfermeiros com contrato individual de trabalho e contrato de 

trabalho em funções públicas (caducado) 

 

- Projeto de Resolução 913/XIV/2.ª (PEV) - Conversão em contratos por tempo 

indeterminado dos contratos dos enfermeiros com vínculo precário de forma a garantir a 

estabilidade do SNS (rejeitado) 

 

- Projeto de Resolução 785/XIV/2.ª (PCP) - Reconhece a penosidade e risco da profissão de 

enfermagem e recomenda ao Governo que tome medidas para a definição e 

regulamentação de um regime laboral e de aposentação específico para os enfermeiros 

(rejeitado) 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44930
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44930
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44930
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45010
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45010
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13343
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121015
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121015
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110450
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110450
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110450
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45723
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45723
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45723
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45504
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45504
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45504
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- Projeto de Resolução 1524/XIV/3.ª (PS) - Consagra o dia 18 de outubro como “Dia 

Nacional do Enfermeiro de Reabilitação” (aprovado). 

 

Na Legislatura em curso, o BE apresentou o Projeto de Lei n.º 151/XV/1.ª - Alteração da 

carreira de enfermagem, de forma a valorizar estes profissionais tão importantes para o 

Serviço Nacional de Saúde e para o País; o CH o Projeto de Lei 186/XV/1.ª - Procede à 

equiparação entre os enfermeiros vinculados por contrato individual de trabalho (CIT) e 

enfermeiros vinculados com contrato de funções públicas (CTFP) para efeitos de 

remunerações e posições remuneratórias, e o PAN o Projeto de Lei n.º 196/XV/1.ª - Altera a 

carreira de enfermagem, repondo a justiça e valorizando trabalhadores essenciais ao 

Serviço Nacional de Saúde e ao país, alterando diversos diplomas. 

 

III. Tramitação subsequente 

 

1. O presente instrumento de exercício do direito de petição foi recebido na Assembleia 

da República ao abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 9.º da LEDP, através do sistema de 

receção eletrónica de petições, denominando-se vulgarmente petição online. 

 

2. Tratando-se de petição coletiva com mais de 7500 assinaturas, a sua apreciação terá 

lugar em Plenário (artigo 24.º, n.º 1, alínea a) da LEDP), pressupondo a audição 

prévia dos peticionários pela Comissão (artigo 21.º, n.º 1, da LEDP), bem como a 

sua publicação integral no Diário da Assembleia da República, acompanhada do 

relatório correspondente (n.º 1 do artigo 26.º da LEDP). 

 

3. Propõe-se que se solicite à Ministra da Presidência e à Ministra da Saúde que se 

pronunciem sobre a petição, no prazo de 20 dias, ao abrigo do disposto nos n.os 4 e 

5 do artigo 20.º, conjugado com o artigo 23.º, ambos da LEPD. 

 

4. Sugere-se ainda que, finda a tramitação, a Comissão pondere a remessa da cópia da 

petição e do respetivo Relatório Final aos Grupos Parlamentares, aos Deputados 

Únicos Representantes de Partido (DURP) e ao Governo, para tomada das medidas 

que entendam pertinentes, ao abrigo do disposto no artigo 19.º da LEDP. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121288
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121288
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121613
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121613
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121613
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=131671
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=131671
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=131671
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=131671
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=131687
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=131687
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=131687
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5. A Comissão deve apreciar e deliberar sobre a presente petição no prazo de 60 dias a 

contar da data da sua admissão, devendo o primeiro peticionário ser notificado do 

teor das deliberações que vierem a ser tomadas, nos termos do n.º 6 do artigo 17.º 

da LEDP. 

 

 

Palácio de S. Bento, 18 de julho de 2022. 

 

A assessora da Comissão 

 

Susana Fazenda 


