Março: vigílias Porto, Coimbra e Lisboa – lutar pelos
direitos
12 Março, 2021

Além dos problemas já existentes, acresce novos decorrentes da pandemia. Continuar a
lutar pela exigência da sua resolução é o nosso objetivo.

Resolver problemas no atual contexto tem sido um desafio mas, na defesa dos direitos dos enfermeiros, temos
desenvolvido diversas iniciativas de denúncia e Luta às quais vamos dar continuidade:
17 de março |vigília em frente ao Hospital de Santa Maria – Lisboa
.
23 de março | vigília em frente ao HUC – Coimbra
.
30 de março| vigília em frente ao Hospital de São João – Porto
.
14 de abril | Concentração frente ao Ministério da Saúde
.
12 de maio| Dia Internacional do Enfermeiro – Concentração em Lisboa.

AS EXIGÊNCIAS:
Calendarização de processo negocial de Diploma de Carreira de Enfermagem única;
Resolução dos problemas referidos e ainda:
– contratação de mais enfermeiros para todos os serviços públicos de saúde e dos setores social e privado;
– efetivação de todos os vínculos precários, incluindo os contratos em regime de substituição e recibos verdes;
– atribuição a todos os enfermeiros dos “prémios Covid”/2020 e subsídio de risco acrescido/2021;
– Exigência de pontos/“Relevante” no biénio 2019-2020.
São diversas as ações de luta que temos vindo a realizar com formatos ajustados à realidade pandémica e num
quadro de aumento das necessidades dos cidadãos em cuidados de saúde e, em concreto, de cuidados de
enfermagem.
A união de todos os enfermeiros em torno destes objetivos, incluindo daqueles a quem prestamos
cuidados, e desta estratégia, é determinante para atingirmos com sucesso as nossas justas
reivindicações.
Reunimos com o Ministério da Saúde no dia 9 de março, reunião que continuará no dia 24.
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Colega, participa nas Vigílias e Concentrações e subscrição do abaixo assinado relativo à Avaliação do
Desempenho
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