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O SEP NO PAÍS 
 

Neste espaço, divulgaremos as intervenções do SEP, nos vários espaços, privilegiando as questões mais impor-

tantes. 

No contexto da Carreira de Enfermagem da Administração Pública, o SEP está a negociar com o Ministério da 

Saúde (MS), a conclusão do processo de Regulamentação da Avaliação do Desempenho e das Direcções de 

Enfermagem, decorrendo reuniões negociais para o efeito. 

Sobre as condições de trabalho e vínculos contratuais, o SEP tem contestado o recurso à subcontratação de 

Enfermeiros para postos de trabalho permanentes, quer no sector público, quer no privado, tendo desenvolvido 

várias acções junto das várias instituições envolvidas e através da denúncia pública das situações de precarieda-

de, salientando as seguintes: 

28 Junho – Entrega de mais de 5000 assinaturas, no Ministério da Saúde, exigindo dotações seguras e vínculos 

efectivos para os colegas em situação de precariedade: Contratos a Termo Certo e Subcontratados; 

2 Julho - Concentração de Enfermeiros junto à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e reu-

nião com o respectivo Presidente do Conselho Directivo; 

3 Julho - Reunião com os responsáveis da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), anteriormente 

designada por Inspecção do Trabalho; 

4 Julho - Requeridas reuniões a todos os Grupos Parlamentares; Delegação do SEP dirige-se ao MS a exigir o 

agendamento da reunião, tendo sido marcada para o dia seguinte; 

5 Julho – Reunião SEP/MS sobre Contratação e Subcontratação de Enfermeiros onde MS assume realização de 

Concurso para colocação de Enfermeiros Contratados e Subcontratados;  

6 Julho - Vigília pela Enfermagem, frente ao Ministério da Saúde; 

10 Julho – Reunião com os novos Órgãos Sociais da Ordem dos Enfermeiros, representada pelo Bastonário, 

Vice-Presidente e Presidente do Conselho Jurisdicional; 

13 Julho - Reunião SEP com ACSS sobre enfermeiros subcontratados; 

14 Julho - Piquenique Contra o Desemprego e Contra a Precariedade;   

17 Julho - Reuniões do SEP com Grupos Parlamentares: PCP, PS e Verdes; BE (19/7) e PSD (26/7)  

20 Julho – Realização de um Hospital de Campanha, na Rua Augusta, em Lisboa, entre as 10 e as 13h, designa-

do como “Hospital do Protesto”, prestando cuidados à população e denunciando a situação humilhante dos cole-

gas Subcontratados, nalgumas instituições do Serviço Nacional de Saúde;  

25 Julho - Ministro da Saúde anuncia na Comissão Parlamentar de Saúde, Concurso para 750 Enfermeiros 

31 Julho – Reunião SEP/MS e M. Finanças, onde foi discutida a abertura do Concurso Nacional para resolver a 

questão da contratação e subcontratação, anunciado para 750 vagas. SEP considera vagas insuficientes para as 

necessidades e MS/MF assumem reavaliar abertura de novo Concurso (ver COMUNICADO do SEP em 

www.sep.org.pt). 

 

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONTACTA OS DELEGADOS E DIRIGENTES DO SEP, NO 
HVFXIRA E NOS CENTROS DE SAÚDE DA ÁREA DE REFERÊNCIA OU CONSULTA A 
INFORMAÇÃO DIVULGADA ATRAVÉS DA PÁGINA DO SEP NA INTERNET! 

E D I Ç Ã O  1  

A G O S T O  2 0 1 2  
O SEP EM VILA FRANCA DE XIRA   

  

Colegas! 

 

Com este Boletim Informativo, iniciamos 

um processo de divulgação escrita, que pas-

sará a informar regularmente sobre a inter-

venção do SEP no Hospital de Vila Franca 

de Xira e Centros de Saúde da sua área de 

influência. 

 

Contudo, dado que a informação será 

necessariamente objectiva e sucinta, pro-

pomos que todos os colegas sócios do SEP, 

nos façam chegar através do e-mail da 

Direcção Regional de Lisboa (DRL): 

drl@sep.pt ou através do telefone: 

213558751 ou fax: 213141423 os respecti-

vos contactos pessoais actualizados, desig-

nadamente, o nº de telemóvel e o e-mail, 

para podermos comunicar detalhadamente 

e rapidamente.  

EDITORIAL 
 

Boletim Informativo  
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ACÇÕES DO SEP PELA APLICAÇÃO DO DL Nº62/79 

 

RESULTADOS E DESENVOLVIMENTOS DA INTERVENÇÃO SINDICAL 

Centro Hospitalar do Alto Ave  (H. Guimarães/Fafe) 

Perspectivando-se a marcação de uma reunião de enfermeiros para decidir Greve, o CA em reunião com o SEP, a 

26/7, decidiu aplicar o DL 62/79; 

Centro Hospitalar do Médio Ave (Famalicão/Sto Tirso) 

Mobilização dos enfermeiros. 

ULS do Nordeste (HBragança, Mirandela, Macedo de Cavaleiros e CSaúde) 

Decorrente de reunião com o SEP, o CA decidiu aplicar o DL 62/79 aos CIT das Instituições Hospitalares, permane-

cendo vários enfermeiros (CTFPúblicas a Termo) com o problema por resolver (decorrente de orientações da ARS-

Norte para os ACES). Está pedida nova reunião ao CA. 

 Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (HVReal, Chaves, Régua e Lamego) 

Em reunião promovida pelo SEP os enfermeiros decidiram a realização de uma Greve nos dias 24, 25 e 26 de Julho, 

que não se realizou porque o CA acordou com o SEP a aplicabilidade do DL 62/79; 

- Centro Hospitalar do Porto; 

- Centro Hospitalar da Póvoa do Varzim/Vila do Conde: Após reuniões com o SEP, o CA aguarda esclarecimento da 

ACSS que se perspetiva chegar no dia 6/8; 

- Centro Hospitalar do Tâmega; 

- Centro Hospitalar de Viseu/Tondela: Em reunião com o SEP, o CA já decidiu a sua aplicabilidade, mas ainda não 

concretizou; 

- H Figueira da Foz: Decorrente das reuniões com o SEP, o CA já aplicou o DL 62/79; 

- IPO de Coimbra: Após reuniões com o CA, este continua a aguardar esclarecimento da ACSS. Em reunião promovi-

da pelo SEP, os Enfermeiros decidiram a realização de uma Greve nos dias 29 e 30 de Agosto caso o CA não decida 

até ao dia 3 de Agosto, conforme explicitam em Abaixo-Assinado; 

- Centro Hospitalar Leiria/Pombal: Em reunião promovida pelo SEP, os Enfermeiros decidiram a realização de uma 

Greve nos dias 28, 29 e 30 de Agosto caso o CA não decida a materialização da aplicabilidade do DL 62/79 no venci-

mento de Agosto conforme explicitam em Abaixo-Assinado. CA já (em 2/8) marcou reunião com o SEP para 16/8; 

- Centro Hospitalar Médio Tejo: CA deixou de aplicar integralmente o DL 62/79. Está marcada reunião com o CA 

para início de Setembro; 

- Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (HSFXavier, Egas Moniz e Sta Cruz): Depois de várias intervenções do SEP, o CA deixou 

de concretizar o pedido de restituição de dinheiro relacionado com o DL 62/79 aos Enfermeiros. Face ao pedido de reunião do 

SEP, o CA respondeu que está a analisar a questão da aplicabilidade do DL 62/79; 

 

ACÇÕES DO SEP PELA APLICAÇÃO DO DL Nº 62/79 

(Pagamento das horas extraordinárias e de qualidade) 

O pagamento das Horas Extraordinárias e de Qualidade (incluindo as nocturnas), está regulamentado 
para as instituições de saúde do Serviço Nacional de Saúde, através do DL nº 62/79. Resultante da acção 

reivindicativa do SEP, esta legislação mantêm-se na nova Carreira de Enfermagem e conjugada com 
outras leis e designadamente, com a Lei do Orçamento de Estado pata 2011 (mantém-se também na de 

2012), passa a aplicar-se a todos os Enfermeiros das diversas instituições: Sector Público Administrativo 

(incluindo os Centros de Saúde), EPE e PPP. 

Decorrente da intervenção do SEP, Administração Central dos Sistemas de Saúde (ACSS), dependente do 

Ministério da Saúde, já emitiu orientações para as instituições  do SNS, para que  estas horas sejam pagas 

a todos os Enfermeiros de acordo com o DL nº62/79, independentemente do vínculo contratual: Contrato 

de Trabalho de Funções Públicas (CTFP) ou Contrato Individual de Trabalho (CIT).  

O SEP tem reunido com algumas Administrações que não pagavam, no sentido de operacionalizarem 

estes pagamentos a todos os Enfermeiros, mas as recusas destas de cumprirem a Lei, tem levado os 
Enfermeiros a recorrerem a lutas institucionais para que seja reposto a justiça, conforme divulgamos a 

seguir. 

 

RESULTADOS E DESENVOLVIMENTOS DA INTERVENÇÃO SINDICAL 

Centro Hospitalar do Alto Ave  (H. Guimarães/Fafe) 

Perspectivando-se a marcação de uma reunião de enfermeiros para decidir Greve, o CA em reunião com o 

SEP, a 26/7, decidiu aplicar o DL 62/79. 

Centro Hospitalar do Médio Ave (Famalicão/Sto Tirso) 

Mobilização dos enfermeiros. 

ULS do Nordeste (HBragança, Mirandela, Macedo de Cavaleiros e CSaúde) 

Decorrente de reunião com o SEP, o CA decidiu aplicar o DL 62/79 aos CIT das Instituições Hospitalares, 

permanecendo vários enfermeiros (CTFPúblicas a Termo) com o problema por resolver (decorrente de 

orientações da ARSNorte para os ACES). Está pedida nova reunião ao CA. 

 Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (HVReal, Chaves, Régua e Lamego) 

Em reunião promovida pelo SEP os enfermeiros decidiram a realização de uma Greve nos dias 24, 25 e 26 

de Julho, que não se realizou porque o CA acordou com o SEP a aplicabilidade do DL 62/79 

Centro Hospitalar do Porto 

Mobilização dos enfermeiros. 

H Figueira da Foz 

Decorrente das reuniões com o SEP, o CA já aplicou o DL 62/79. 
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Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (HSFXavier, Egas Moniz e Sta Cruz):  

Depois de várias intervenções do SEP, o CA deixou de concretizar o pedido de restituição de dinheiro rela-

cionado com o DL 62/79 aos Enfermeiros. Face ao pedido de reunião do SEP, o CA respondeu que está a 

analisar a questão da aplicabilidade do DL 62/79. 

Centro Hospitalar Médio Tejo 

CA deixou de aplicar integralmente o DL 62/79. Está marcada reunião com o CA para início de Setembro; 

Centro Hospitalar Leiria/Pombal 

Em reunião promovida pelo SEP, os Enfermeiros decidiram a realização de uma Greve nos dias 28, 29 e 
30 de Agosto caso o CA não decida a materialização da aplicabilidade do DL 62/79 no vencimento de 

Agosto conforme explicitam em Abaixo-Assinado. CA já (em 2/8) marcou reunião com o SEP para 16/8; 

SEP já decretou a Greve de 3 dias. 

IPO de Coimbra 

Após reuniões com o CA, este continua a aguardar esclarecimento da ACSS. Em reunião promovida pelo 

SEP, os Enfermeiros decidiram a realização de uma Greve nos dias 29 e 30 de Agosto caso o CA não deci-

da até ao dia 3 de Agosto, conforme explicitam em Abaixo-Assinado; 

Em reunião com o SEP a 3/Agosto, o CA assumiu aplicar o DL 62/79 já em Agosto e pagar os retroativos 
desde Janeiro/2012. Face às especificidades remuneratórias do IPO, o SEP/Coimbra fará as contas das 

Horas de Qualidade e Extraordinárias (desde Janeiro/2012) aos enfermeiros sócios do SEP, no sentido de 

avaliarem vantagens/inconvenientes em requerer os retroativos. 

Centro Hospitalar do Tâmega (H. Padre Américo e Amarante) 

Após contato, o CA vai marcar reunião com o SEP para a 3.ª semana de Agosto. Segue-se Reunião Geral 
de Enfermeiros com CIT para, caso o CA não aplique o DL 62/79, decidir formas de luta/Greve em 
Setembro. 

Centro Hospitalar da Póvoa do Varzim/Vila do Conde 

Após reuniões com o SEP, o CA aguarda esclarecimento da ACSS que se perspetiva chegar no dia 6/8; Até 

7/Agosto o CA nada disse. Vai-se perspetivar a marcação de Reunião Geral de Enfermeiros com CIT para 
decidir formas de luta. 

Centro Hospitalar de Viseu/Tondela 

Em reunião com o SEP, o CA já decidiu a sua aplicabilidade, mas ainda não concretizou; 

Está agendada Reunião Geral de Enfermeiros com CIT para dia 28/Agosto. Caso o CA não aplique o DL 
62/79 no vencimento de Agosto, entre outras formas de luta, realizar-se-á Greve em Setembro. 

Unidade Local de Saúde do Alto Minho (HViana do Castelo, PLima e CSaúde) 

Reunião Geral de Enfermeiros com CIT a 6/8 decidiu 3 dias de Greve: 22, 23 e 24 de Agosto; A 6/8 o CAd-

ministração da ULS marca reunião com SEP para 3 de Setembro. SEP decreta Greve para 5, 6 e 7 de 
Setembro. 

A FORÇA DE QUEM SENTE A INJUSTIÇA E A DISCRIMINAÇÃO TEM QUE TER 
EXPRESSÃO E ORGANIZADA! 


