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José Carlos Martins, presidente do SEP

N

A evolução e dignificação
da enfermagem

o próximo 20 de junho o Sindicato dos
história deu-nos razão. A conquista do REPE em 1996 permitiu
Enfermeiros Portugueses celebra o seu
que em 1998, e após 26 anos, os enfermeiros vissem “nascer”
trigésimo aniversário.
a Ordem dos Enfermeiros.
Com a edição especial desta “Enfermagem
Mas, colegas, a enfermagem fez-se e faz-se mais de convergências do que de divergências.
em Foco” queremos celebrar convosco essa
Nos genes do SEP está a luta dos enfermeiros
data. São 30 anos de lutas e conquistas de um
no período da 1ª República e durante o fascismo,
sindicato que se transformou em sindicato
no pós 25 de Abril e durante o período da troika.
nacional em 1988 mas cuja génese remonta
Na verdade, nos genes do SEP está a convergência com e pelos enfermeiros, na defesa dos
ao início do século XX.
seus direitos e na luta por melhores condições
Sempre com o olhar no futuro mas não descurando a história e o que ela nos ensina. Os
de vida e de trabalho.
enfermeiros e a enfermagem protagonizaram
Afinal, colegas, uma luta que continua e que
das evoluções mais reconhecidas num espaço
está a acontecer. Este ano está em negociação
de 100 anos, particularmente no último quarto
mais uma alteração à carreira de enfermagem.
do século XX. A isso não será alheio as grandes
A carreira negociada em 2009 e discutida com
alterações sociais do pós 2ª Guerra Mundial,
os enfermeiros entre 2003 e 2005, foi construída num pressuposto que todos os enfermeiros
a evolução da medicina e da tecnologia e, em
seriam especialistas e que essas competências
Portugal, o fim da ditadura fascista responNos genes do
sável por um dos períodos mais negros da
seriam
reconhecidas pelo órgão regulador tendo
SEP está a luta
nossa história coletiva.
em
conta
o percurso profissional de cada um.
dos enfermeiros
Com o 25 de Abril de 1974 “as portas que
Não
aconteceu.
no período da 1ª
Abril abriu” também se abriram para os enRepública e durante A conjuntura politica, com as profundas altefermeiros. Mas, esqueça quem pensa que só
o fascismo, no pós 25 rações à legislação laboral da administração
por isso conseguimos colocar a enfermagem
de Abril e durante o pública a partir de junho de 2005 cuja diminuição do número de carreiras e a imposição
onde achamos que ela deveria ou deve estar.
período da troika.
de regras para a sua construção e revisão, a
Mesmo em momentos históricos “mais favoráveis” a enfermagem e os enfermeiros tiveram
alteração e imposição de regras na avaliação do
sempre que lutar para atingir os objetivos a que se propunham.
desempenho e a mudança do estatuto de “funcionário público”
A greve de 1976 é um exemplo a reter. Depois de negociado entre
nomeado para contratado são paradigmáticos do ataque que já
todos os sindicatos existentes à data, o caderno reivindicativo foi
alguns preparavam contra os serviços públicos e, seguramente,
entregue no ministério dos assuntos sociais. As exigências eram
de difícil compreensão para a maioria dos portugueses tendo
uma carreira única pondo fim às 3 existentes, 5 categorias ao
em conta o vórtice de acontecimentos que se registaram.
invés das 9 e incluía pela primeira vez a categoria de enfermeiro
O congelamento das progressões, os hospitais sociedades anónimas e depois empresas públicas, os contratos individuais de
especialista, a definição de conteúdos funcionais para todas as
trabalho, tudo, foi o começo de um período que nos obrigou, no
categorias, regras para a avaliação do desempenho, 36 horas
essencial, a defender e a resistir às politicas ultraliberais que
de trabalho semanal e, naturalmente a revalorização salarial.
se agravaram, depois, entre 2011 e 2015.
Nesta greve assistimos pela primeira e única vez a uma requisição civil de enfermeiros. E, não foi a última, também, que
Em 30 anos com os enfermeiros conseguimos conquistar e
assistimos a acordos entre os sindicatos, prévios às negociações
resistir. Será também com os enfermeiros que celebraremos
com a tutela, que não foram cumpridos. Aconteceu nos processos
mais 30 e mais conquistas porque a história escreve-se com
negociais das carreiras de 1991 e em 2009.
a força e a vontade de todos, com os risos e as lágrimas mas
A divergência também ocorreu relativamente ao objetivo que
sobretudo escreve-se com a coerência, a transparência, o respeito e a confiança.
todos tínhamos desde 1972 (1º congresso de enfermagem) – a
A todos os enfermeiros, em especial aos sócios, aos muitos encriação do órgão regulador da profissão. Estrategicamente e
fermeiros que foram ou são dirigentes, delegados ou ativistas
para atingir aquele objetivo era importante que os enfermeiros
do SEP o meu agradecimento.
conquistassem, primeiro, o regulamento do exercício da profissão. Ao consegui-lo, diminuiria o espaço dos que pretendiam
Continuemos, em conjunto, a escrever a história da enfermagem portuguesa.
impedir que a profissão de enfermagem se auto-regulasse. A
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SEP Atualidade

Serviço Nacional de Saúde
e carreiras profissionais.
O Serviço Nacional de Saúde foi uma das principais criações
e conquistas do 25 de Abril. De então para cá e desde que
foi criado, a luta para o aprofundar e defender tem sido
uma constante. Não raras vezes ainda se levantam dúvidas
sobre a eficiência, a eficácia e a sua sustentabilidade. Para o
enfraquecer atacam os direitos dos seus trabalhadores.
Os indicadores do nosso SNS são motivo de orgulho
dos seus profissionais

A progressiva privatização dos serviços de saúde ocorre a
par da desvalorização do trabalho dos seus profissionais.
Com menos profissionais de saúde e sem os mais experientes,
o SNS perdeu capacidade e idoneidade formativa. E sem o
SNS temos menos formação contínua, menos excelência nos
cuidados prestados, menos inovação, mais doença… logo mais
desvalorização profissional. Dignificar os profissionais é
apostar na excelência dos cuidados e num melhor SNS para
todos.

E

sta revista faz um resumo histórico do percurso do Sindicato
dos Enfermeiros Portugueses, desde a sua génese.
Enquanto SEP completam-se a 20 de Junho, 30 anos.
A história reivindicativa mais recente e no período
imediatamente anterior, enquanto Sindicato dos
Enfermeiros da Zona Sul e Açores, estão intimamente
ligadas ao Serviço Nacional de Saúde.
É reconhecido por todos os atores que a criação do SNS, no período pós 25 de
Abril de 1974 obrigou não só a melhorar a oferta pública de equipamentos mas
também a aumentar o numero de recursos humanos que permitiam garantir,
aos portugueses, o acesso universal, geral e gratuito à Saúde.
Imbuídos do espírito pós-revolução, os trabalhadores em geral, e os
funcionários públicos em particular, mobilizaram-se para conquistarem
melhores condições de trabalho, melhores salários, e, melhores carreiras.
Os funcionários públicos apropriaram-se da sua principal missão, o trabalho
para o Estado. Um Estado que somos todos nós, um Estado em que todos
contribuem através dos seus impostos, um Estado solidário entre gerações e
um Estado que obrigatoriamente é o garante dos direitos constitucionalmente
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consagrados, como por exemplo, o direito à
saúde.
É a apropriação desta sua missão que,
não sejamos ingénuos, permitiu também
construir o SNS.
É sabido, que os partidos de direita, o PSD
e o CDS, votaram contra a lei que criou o
SNS, há 39 anos. Caso tivessem ganho não
temos dúvidas que os indicadores que agora
afirmam orgulhar-se alguma vez teriam sido
atingidos, ou que teríamos os profissionais
de saúde reconhecidos internacionalmente
como acontece.
Mas a luta para manter e aprofundar o SNS
começou desde que foi criado. Os partidos
políticos acima referidos, com a ajuda do PS
em alguns momentos, é preciso frisar, foram
sempre tentando encontrar justificações
para lançar a dúvida sobre o SNS e sobre os
seus profissionais.
Não raras vezes (ainda hoje) levantavam
dúvidas sobre a eficiência, a eficácia e a sua
sustentabilidade.
Mas vejamos as sucessivas alterações.
A Constituição da República Portuguesa
(CPR) foi aprovada a 2 de abril de 1976

e consagrou que “todos têm direito à
proteção da saúde e o dever de a defender
e promover” e “o direito à protecção da
saúde” seria “realizado pela criação de um
serviço nacional de saúde universal, geral e
gratuito” (artº 64º).
As disposições deste artigo são,
posteriormente, concretizadas através da
Lei nº 56/79 de 15 de setembro que cria
o SNS. Esta lei estabelece que o “acesso
ao SNS é garantido a todos os cidadãos,
independentemente da sua condição
económica e social”. Ainda, a mesma lei
consagra o princípio da generalidade, ou
seja, que o SNS envolve todos os cuidados
integrados de saúde e a gratuidade no
acesso.
A Lei do SNS refere também a gestão
descentralizada e democrática do serviço,
característica que viria a ser consagrada na
primeira revisão constitucional, e determina
ainda o direito de utentes e profissionais a
participarem no planeamento e na gestão
dos serviços seja a nível central, pela
participação do Conselho Nacional de Saúde,
e a nível regional e local pela participação

A Constituição
da República
Portuguesa,
aprovada a 2 de
abril de 1976,
consagrou que
“todos têm direito
à protecção da
saúde e o dever
de a defender e
promover”. “o
direito à protecção
da saúde” seria
“realizado pela
criação de um
serviço nacional de
saúde universal,
geral e gratuito”
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nos conselhos regionais de saúde e nas
comissões concelhias de apoio, para além da
participação nos órgãos de serviços.
Em 1982 é aprovado Decreto-lei nº 254/82,
de 29 de janeiro, pelo VIII Governo
Constitucional, liderado por Francisco Pinto
Balsemão (governo de coligação pré-eleitoral
entre o PSD, o CDS e PPM). O Decreto-lei
acima referido revoga grande parte da Lei
do SNS (Lei nº 56/79, de 15 de setembro)
tendo o Tribunal Constitucional declarado,
quase dois anos depois, inconstitucional por
se traduzir na extinção do SNS e ir contra o
direito constitucional à saúde.
Caiu por terra um dos primeiros ataques ao
SNS protagonizado, afinal, por aqueles que
nunca o quiseram.
Mas, apesar deste revés, também em 1982,
e com o mesmo governo acontece a primeira
revisão constitucional acrescentando
ao artº 64 da CRP a referência à gestão
descentralizada e participada do SNS.
Em 1989, acontece a segunda revisão
constitucional. Era primeiro ministro do XI
Governo Constitucional Aníbal Cavaco Silva
(PSD) – o primeiro maioritário de um só
partido – e ministra da saúde Leonor Beleza.
Com esta revisão aconteceram as alterações
mais substanciais ao artº 64º da CPR. O
SNS passou de gratuito a tendencialmente
gratuito e ao estado passou a incumbir
“orientar a sua ação para a socialização
dos cuidados médicos e medicamentosos”,
isto é para o financiamento público dos
custos da saúde. Esta redação substituiu
“a socialização da medicina e dos setores
médico-medicamentosos” que implicava
a orientação do estado para a prestação
pública dos cuidados de saúde e a produção
estatal de medicamentos e afins.
Finalmente, a direita abriu o setor da
saúde à intervenção do setor privado e na
prestação e no financiamento dos cuidados
e também à gestão privada de unidades
públicas de saúde.
Com o mesmo governo, mas já com outro
ministro da Saúde – Arlindo de Carvalho –
foi aprovada pela Assembleia da República
(votos a favor do PSD e CDS e votos contra
do PCP, do PRD e do PS) a Lei de Bases da

Saúde (Lei nº 48/90 de 24 de Agosto) que
vão ainda mais além no papel dado ao setor
privado.
A Lei de Bases da Saúde veio dar ao
Sistema de Saúde, e não especificamente ao
SNS, a efetivação do direito à proteção da
saúde – “o Estado atua através de serviços
próprios, celebra acordos com entidades
privadas para a prestação de cuidados
e apoia e fiscaliza a restante atividade
privada na área da saúde”. Mas mais, esta
lei determina o apoio ao desenvolvimento do
setor privado em concorrência com o setor
público. O paradigma altera-se: o conceito de
complementaridade existente até então dá
lugar ao concorrencial. A Lei consagra ainda
a possibilidade de ser autorizada a entrega,
de hospitais ou centros de saúde, através
de contratos de gestão a outras entidades e,
ainda, a possibilidade de serem estabelecidas
convenções ao nível dos cuidados de saúde
primários e diferenciados. Dá ainda, a
possibilidade de ser criado um sistema de
incentivos ao estabelecimento de seguros de
saúde, de serem cobradas taxas moderadoras
como medida reguladora do uso dos serviços
de saúde e, ainda, que “a lei pode especificar
as prestações garantidas aos beneficiários do
SNS ou excluir do objecto dessas prestações
cuidados não justificados pelo estado de
saúde” das pessoas.
Em 1993, dois anos depois da publicação
da Lei de Bases da Saúde, é aprovado
o Estatuto do SNS pelo XII Governo
Constitucional, também liderado por Cavaco
Silva e ainda com Arlindo de Carvalho como
ministro da Saúde.
Com o XIII Governo Constitucional,
liderado por António Guterres, foi aprovada
a 4ª revisão constitucional. No essencial
é atualizada a linguagem e alterado o
conteúdo do artº 64º em convergência com
as politicas de saúde difundidas pelas
organizações internacionais, nomeadamente
a Carta de Ljubljana sobre a Reforma dos
Cuidados de Saúde na Europa.
Em 2002, o XV Governo Constitucional,
liderado por Durão Barroso e tendo como
ministro da Saúde Luís Filipe Pereira
é alterada a Lei de Gestão Hospitalar e

Era primeiro
ministro do
XI Governo
Constitucional
Aníbal Cavaco
Silva (PSD)
– o primeiro
maioritário de um
só partido.
Com esta revisão
aconteceram as
alterações mais
substanciais ao
artº 64º da CPR.
O SNS passou
de gratuito a
tendencialmente
gratuitos.
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introduzido a possibilidade dos hospitais
passarem a Sociedades Anónimas sendo
accionistas os Ministérios da Saúde e das
Finanças.
Desde 2002, com a transformação do
estatuto jurídico dos hospitais em
sociedades anónimas e depois em empresas
públicas em 2005, durante o XVII Governo
Constitucional – governo maioritário
do Partido Socialista liderado por José
Sócrates e sendo ministro da Saúde Correia
de Campos – aconteceu a maior alteração
à legislação da administração pública.
Os funcionários públicos perderam o
seu estatuto de nomeados e passaram
a contratados. As centenas de carreiras
existentes foram aglutinadas em apenas
3 e passou a existir uma tabela única de
remunerações. A alteração aos sistemas
de avaliação teve como objetivo dificultar
as progressões e em 4 anos de governação
apenas uma vez houve aumentos salariais
anuais. As progressões nas carreiras foram
congeladas em agosto de 2005. Agravamse as condições de trabalho e de vida dos
funcionários públicos e, consequentemente
dos serviços públicos.
A crise económica de 2008 e o quase colapso
do sistema financeiro português, salvo à
custa dos contribuintes, agravam-nos ainda
mais.
Em 2011, pela terceira vez após o 25 de
Abril, Portugal pede a intervenção do Fundo
Monetário Internacional (a primeira foi
no final da década de 70 e a segunda em
meados de 80) e, com a Troika e o acordo do
PSD, CDS e PS foi acordado um Plano de
Assistência Financeira.
Relativamente ao setor da Saúde cedo
constatámos que as medidas de austeridade
implementadas pelo governo do PSD e CDS
foram bastante mais além do estabelecido
naquele programa, com prejuízos graves
para os cidadãos e profissionais.
Entretanto, a revisão constitucional de
2010 não foi concluída por dissolução da
Assembleia da República. Ainda assim
importa reter que à excepção do PS todos os
restantes partidos apresentaram propostas
de alteração ao artº 64 da CRP. PCP, PEV e

BE propuseram a reposição do texto original
relativamente à gratuidade do SNS. A título
de curiosidade, o PSD e o CDS propunham
eliminar a referência ao “desenvolvimento
da educação sanitária do povo” sendo
que a consequência seria a eliminação,
também, da referência à educação para a
saúde. A liberdade de escolha era outra
proposta do PSD, e o CDS propunha que
o direito à proteção da saúde através de
um sistema nacional de saúde universal e
geral constituído por um serviço nacional
de saúde e demais sistemas públicos,
privados, mutualistas e sociais e por todos os
profissionais, em detrimento da referência
apenas ao SNS.
O XIX Governo Constitucional, liderado por
Pedro Passos Coelho coligado, pós-eleições
com o CDS de Paulo Portas, “almofadados”
pela alegada bancarrota do país permitiulhes materializar em atos o que nunca
tinham conseguido fazer através das suas
propostas de alteração às leis. Diminuíram
o dinheiro do orçamento do estado para
a saúde (quase menos dois mil milhões
de euros), cortaram salários, congelaram
as promoções nas carreiras (progressões
estavam congeladas desde 2005), impuseram
constrangimentos na contratação de
recursos humanos, impuseram restrições à
substituição de material e/ou na aquisição
de novos equipamentos, etc. Impuseram
a famigerada lei dos compromissos que
tinha com principal objetivo diminuir
a possibilidade de endividamento das
autarquias. Curiosamente, estas muito cedo,
colocaram de parte este constrangimento
o mesmo não acontecendo aos hospitais
que ainda hoje se veem a braços com esta
imposição.
A consequência desta politica e destas
medidas foi a saída de milhares de
profissionais de saúde, a criação de centros
hospitalares que ao invés de permitirem
rentabilização de recursos criaram mais
problemas e, em alguns casos, mais ou
menos pontuais a impossibilidade de prestar
cuidados por falta de material ou por falta
de equipamento de suporte à prestação de
cuidados.

As progressões nas
carreiras foram
congeladas em
agosto de 2005.
Aos objectivos
de diminuir e
degradar as
condições de
trabalho dos
funcionários
públicos e,
consequentemente,
dos serviços
públicos associado
à crise económica
resultante do subprime de 2008 e o
quase colapso do
sistema financeiro
português, salvo à
custa do dinheiro
dos contribuintes
levou em 2011
à intervenção
externa do
Fundo Monetário
Internacional,
Banco Central
Europeu e
Eurogrupo (Troika)
determinaram um
desinvestimento no
SNS
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Para o setor privado estavam criadas as
condições favoráveis para a sua proliferação.
A degradação dos serviços públicos levou ao
aumento das convenções entre o estado e o
privado e o social. A suposta concorrência
à qual o governo de Cavaco Silva abriu as
portas em 1990, como se tal fosse possível,
atingiu finalmente o seu objetivo: sobreviver
e ter lucro à custa do serviço público e do
aumento do co-pagamento, cada vez maior,
por parte dos portugueses.
Com menos profissionais de saúde e sem os
mais experientes, o SNS perdeu capacidade
e idoneidade formativa, transferindo essa
responsabilidade, também, para o setor
privado. Para além de receber dinheiro
do Estado para prestar cuidados aos
portugueses cuja escolha deveria ser o SNS,
passou ainda a receber para formar um
número considerável de profissionais de
saúde sem que daí obtenha retorno já que
muitos deles nunca irão optar pelo SNS.
Está criado o vórtice. Com “pouco” SNS
temos menos e mais inexperientes
profissionais de saúde, menos condições
para melhorar e dignificar as carreiras
profissionais, menos acesso aos cuidados por
parte dos cidadãos, menos excelência nos
cuidados prestados, menos inovação, menos
formação contínua, mais doença, etc, e….
menos SNS. Dizia António Arnaut que “a
destruição das carreiras depois de tantos
anos de luta, inciada em 1961, foi o rombo
mais profundo causado ao SNS”.
É neste contexto que depois da alteração
à carreira de enfermagem em 2009 que

estamos de novo em negociações. E, para
além do “inimigo” de sempre, os governos,
importa não esquecer a agora muito forte
pressão do setor privado e social. Sabemos
que qualquer melhoria de salários e/
ou condições de trabalho que possam
acontecer no setor público servirá sempre
como referência para aqueles setores. Ter
consciência desta nova realidade é meio
caminho andado para percebermos como
temos que desenvolver a nossa estratégia
tendo em vista o objetivo - dignificar a
Enfermagem e os Enfermeiros.
Não tenhamos dúvidas que os "senhores"
que dominam os grupos económicos da saúde
irão fazer o seu "trabalho nos corredores"
para impedir que atinjamos os nossos
objetivos. Afinal, a sua sede de lucro será
tanto maior quanto menor forem os salários
pagos aos trabalhadores, também aos
enfermeiros.

Os princípios enformadores
da nova carreira entregue no
Ministério da Saúde

Após mais de 100 reuniões em todo o país
os princípios enformadores da carreira de
enfermagem foram aprovados, a 4 de abril,
na assembleia geral de sócios e entregues no
Ministério da Saúde.
Os enfermeiros afirmaram existir duas
questões, entre outras, cuja proposta do SEP
deve garantir:
1. No mínimo, os mesmos ganhos salariais
resultantes das mudança de posição
remuneratória (progressão) da atual grelha

Para o setor
privado estavam
criadas as
condições
favoráveis para a
sua proliferação.
A degradação dos
serviços públicos
levou ao aumento
das convenções
entre o estado e o
privado e o social.

Quadro 1
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salarial (quadro 1).
2. A futura carreira deve consagrar o mínimo
de posições remuneratórias impostas por lei,
em cada uma das categorias.
A lei 35/2014 que substituiu a lei 12-A/2008
(negociação da atual carreira) mantém
as mesmas regras para a construção das
carreiras na administração pública. Todas as
carreiras revistas (médicos, farmacêuticos,
proposta para os técnicos de diagnóstico e
terapêutica e regime geral) têm cumprido
essas regras.
1. Artº 87º - posições remuneratórias
À categoria da carreira UNICATEGORIAL
corresponde um número mínimo de 8
posições remuneratórias
Nas carreiras PLURICATEGORIAS o
número de posições de cada categoria
obedece às seguintes regras. À categoria
inferior corresponde um número mínimo
de 8 posições. A cada uma das categorias
superiores corresponde um NÚMERO
PROPORCIONALMENTE DECRESCENTE
de posições por forma a que:
• carreiras com duas categorias = 8 posições
remuneratórias na primeira categoria e 4 na
seguinte.
• carreiras com 3 categorias = 8 + 5 + 2
(mínimo)

• carreiras com 4 categorias = 8 + 6 + 4 + 2
(mínimo)
2. Em cada “salto” nas posições
remuneratórias (escalões) o dinheiro
a “ganhar” tem que diminuir
(crescentemente, decrescente). Significa que,
administrativamente, há uma desvalorização
do “ser perito” (mais experiência, mais
competência) comparativamente a quem
começa a trabalhar.
3. Não pode haver sobreposição do valor
das posições remuneratórias (escalões) nas
diferentes categorias. Ou seja, o dinheiro
colocado em cada uma das posições
remuneratórias (escalões) da primeira
categoria não pode voltar a ser utilizado na
segunda categoria e assim sucessivamente.
4. Só excecionalmente, o dinheiro da
ultima posição remuneratória (escalão) de
cada categoria pode ser igual ao primeiro
da primeira posição remuneratória
categoria imediatamente acima e assim
sucessivamente. Significa que o último
escalão de cada categoria condiciona o
primeiro escalão da categoria seguinte.
Tendo em conta estas regras que,
reafirmamos, têm sido impostas pelos
governos (anterior e atual) na revisão
das carreiras, os princípios enformadores

Dizia António
Arnaut que “a
destruição das
carreiras depois de
tantos anos de luta,
inciada em 1961,
foi o rombo mais
profundo causado
ao SNS”.
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discutidos, aprovados e entregues no
Ministério da Saúde:

A futura carreira ao nível do
desenvolvimento profissional

• Estrutura-se em duas categorias e um
grau. A categoria de enfermeiro que integra
o grau de especialista e a categoria de
enfermeiro gestor.
• O conteúdo funcional dos enfermeiros
detentores do grau de especialista
deverá fazer eco das suas competências
e funções especificas e deverá incluir os
seguintes domínios: prestação de cuidados
especializados, funções de assessoria técnica,
coordenação de grupo de enfermeiros da
equipa de enfermagem.
• A categoria de enfermeiro gestor integra
a prossecução de funções ao nível da gestão
operacional (enfermeiro chefe) e da gestão
intermédia (enfermeiro supervisor).
• A carreira de enfermagem deve expressar
os requisitos de acesso às categorias e
grau bem como os respetivos conteúdos
funcionais.
• O grau de enfermeiro especialista é
simultaneamente de ingresso e de acesso.
• Nos mapas de pessoal deverão estar
definidos o número de postos de trabalho
a preencher por enfermeiro detentores
da categoria de enfermeiro, do grau de
enfermeiro especialista (por domínio de
especialização) e da categoria de enfermeiro
gestor (gestão operacional e intermédia).

A futura carreira ao nível do
desenvolvimento salarial

Na consideração do grau de complexidade
3 e da exclusividade de funções, em termos
salariais, a carreira de enfermagem
enquadra-se ao nível dos técnicos superiores.
Assim:
• Defendemos os €1.613,42 como início da
carreira (posição remuneratória 23).
• Assumimos que a 1ª posição
remuneratória do grau de enfermeiro
especialista corresponda a remuneração
base que incorpore o valor da 1ª posição
remuneratória dos Técnicos Superiores de
Saúde e a penosidade transversal a toda a
profissão (2.025,35 ou 2.076,84)

• Relativamente ao ponto anterior, e no caso
dos enfermeiros que AO ingressarem no grau
de enfermeiro especialista sejam detentores
de remuneração superior à 1ª posição
remuneratória prevista para acesso ao grau
(2.015,35 ou 2.076,84), deverá ser proposto a
progressão de duas posições remuneratórias.
• Defendemos que a 1ª posição
remuneratória da categoria de enfermeiro
gestor corresponda um nível remuneratório
cujo valor seja superior ao do último escalão
da atual categoria de enfermeiro supervisor
(carreira subsistente) = €2.845,40

A futura carreira – princípios de
transição
Sendo uma realidade a diminuição do leque
salarial entre os enfermeiros com menos e
mais anos de serviço proporemos medidas
para que as regras de transição para uma
nova grelha não aumentem as injustiças
relativas.
Ainda, que os enfermeiros detentores das
atuais categorias de enfermeiro supervisor
e chefe transitem para a futura categoria de
enfermeiro gestor.
Os enfermeiros especialistas que já
detiveram a categoria (DL 437/91 – carreira
de enfermagem) transitem para o grau de
especialista.

A futura carreira – outros
aspetos.

• Aposentação – 35 anos de serviço e 57 anos
de idade.
• Valorização do trabalho por turnos.
• Dispensa do trabalho noturno a partir dos
50 anos de idade.
• Medidas que possibilitem e promovam
a circularidade dos enfermeiros entre os
diferentes contextos – pratica clínica e
formação em enfermagem – incluindo a
valorização decorrente do desenvolvimento
de investigação em enfermagem e da
aquisição de graus académicos no âmbito das
ciências da enfermagem.

À semelhança do que tem
acontecido em processos de
revisão de carreiras anteriores,
o SEP promoveu a 14 de Abril

Nos mapas de
pessoal deverão
estar definidos o
número de postos
de trabalho a
preencher por
enfermeiro
detentores da
categoria de
enfermeiro, do
grau de enfermeiro
especialista
(por domínio de
especialização) e
da categoria de
enfermeiro gestor
(gestão operacional
e intermédia).
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uma reunião entre todos os
sindicatos de enfermagem.
Dessa reunião saiu um
acordo de compromisso cujos
princípios são:

1. O instrumento legal regule o
desenvolvimento profissional e salarial dos
enfermeiros e se aplique de igual modo em
todas as instituições do setor público/SNS e
a todos os enfermeiros que nelas exercem,
independentemente da tipologia de contrato,
entidade empregadora ou contexto clínico;
2. Definir como horário normal de trabalho
ou tempo completo para todos os enfermeiros
as já consagradas 35 horas/semana;
3. Aprofundar os conteúdos funcionais
dos enfermeiros especialistas e valorizar o
exercício dessas funções;
4. Consagrar a categoria de enfermeiro
diretor/gestor e aprofundar os conteúdos
funcionais dos enfermeiros desta área do
exercício profissional
5. O instrumento legal defina,
designadamente, as condições de acesso às
categorias, a grelha salarial, os princípios
do sistema de avaliação do desempenho
e as condições e critérios aplicáveis aos
concursos;
6. O início da grelha salarial dos enfermeiros
seja, no mínimo, a posição remuneratória
23 e o seu topo seja, no mínimo, a posição
remuneratória 57 da TRU;
7. A progressão na grelha salarial assegure
uma efectiva valorização salarial que no

mínimo devem tomar por referência os
“saltos salariais” consagrados na actual
grelha (decreto de lei nº 122/2010 de 11 de
Novembro)
8. As condições de acesso à aposentação
voluntária dos enfermeiros sejam os 35 anos
de serviço e 57 de idade como base inicial
para negociação;
9. Incluir medidas compensatórias da
penosidade da profissão da profissão,
nomeadamente, compensação resultante do
trabalho por turnos
10. Defina condições de exercício para
enfermeiros, enfermeiros especialistas e em
funções de direção/chefia que, entre outros
aspetos, determinem a identificação do
respetivo número de postos de trabalho dos
mapas de pessoal.

Processo negocial da carreira

Decorreram até à data 4 reuniões. Na
primeira foram identificadas as áreas a
alterar e, o SEP defendeu que:
1. O diploma legal da futura carreira deve
ser de aplicação aos enfermeiros a CIT e em
CTFP.
2. A proposta de articulado a ser
apresentado pelo Ministério da Saúde deve
ser acompanhado da proposta de grelha
salarial. Só assim podemos garantir o ponto
7 dos compromissos assumidos entre os
sindicatos, ou seja, que os “saltos salariais”,
na progressão, devem no mínimo tomar como
referência a atual grelha salarial (quadro 1).

Exigimos medidas
que possibilitem
e promovam a
circularidade
dos enfermeiros
entre os diferentes
contextos – pratica
clínica e formação
em enfermagem
– incluindo a
valorização
decorrente do
desenvolvimento
de investigação
em enfermagem e
da aquisição de
graus académicos
no âmbito das
ciências da
enfermagem.
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1900-1974

A Enfermagem antes de 1974
O PAÍS
No início deste intervalo cronológico, época diversa e de condições políticas extremas, Portugal vê surgir o século XX em clima de decadência, com um acentuado atraso estrutural que
a mudança de regime, em 1910, não consegue
suplantar, não obstante a mudança de paradigma que introduz.
Em traços largos, Portugal, nesse período da I
República, é um país marcado pela ruralidade e
a extrema desigualdade social, que as variadas
tentativas embrionárias de assistência social
- em que se insere a criação de mais hospitais e maternidades e as leis de trabalho - não
conseguem impedir. Um país de emigrantes,
e altamente hierarquizado e com pouca mobilidade social, ainda dominado pela religião
católica, apesar do regime ferozmente laico e
anticlerical, agitado pela instabilidade política e
por péssimas condições de vida, agravadas pela
participação de Portugal na I Guerra Mundial.
A carência de alimentos e condições sanitárias
básicas originaram surtos contínuos de varíola,
febre tifóide ou pneumónica, que as reformas
hospitalares e a criação de Escolas de Enfermagem capazes de formar os profissionais em
carência tentam suprir.
Este Portugal periférico, atrasado, analfabeto,
de hierarquização refletida também nas profissões - incluindo na enfermagem, subordinada
aos médicos - mantém-se na mudança para a
ditadura do Estado Novo, em 1933, que não
altera o tecido social e económico, num clima de
extremo controlo do Estado altamente repressivo e moralizador. Em contraste com a laicidade e
anticlericalismo da I República e a importância
dada à educação e ao combate à ignorância e à
pobreza, o Estado Novo apoia-se numa maior
ligação à Igreja Católica e no analfabetismo
das populações, como meios de domínio, rígido
nos papéis, papéis de género (homem/mulher)
e papéis sociais (enfermeiro/médico). Vemos,
por exemplo, a Enfermagem ligada, em grande
medida, à Igreja, e a preferência atribuída à
mulher, solteira ou viúva, cuidadora e casada

com a profissão-vocação.
A chegada ao poder de Marcelo Caetano traz, no
final dos anos 60, alguma abertura ao exterior,
face ao extremo nível de atraso, económico e
social, decorrente de décadas de Isolacionismo
e imobilidade social que só protegia as elites. A
adesão à EFTA - Associação Europeia de Livre
Comércio, entre outros factores, consegue aumentar alguns indicadores, mas o rendimento
médio dos portugueses, o nível de instrução, a
esperança de vida mantêm-se como dos mais
baixos da Europa, a mortalidade infantil o triplo da média europeia. A repressão continua, a
Guerra Colonial continua, a repressão, a censura e a PIDE continuam.
Neste cenário, chegará 1974, para democratizar,
descolonizar e desenvolver.

A ENFERMAGEM

Em 1901, perante
a necessidade de
pessoal melhor
preparado e
profissionalizado,
a par dos recentes
avanços científicos,
surgia a primeira
escola oficial de
Enfermagem – a
Escola Profissional
de Enfermeiros do
Hospital Real de São
José e Anexos

"Portanto, temos nas Instituições Hospitalares e
no último quartel do Século XIX, os Empregados
de Enfermaria, ditos Enfermeiros, sem qualquer
preparação ou conhecimentos técnicos especiais
na admissão, sem qualquer ensinamento teórico,
sem qualquer tirocínio sistematizado, inseridos socialmente no que de mais baixo havia
na sociedade, auferindo vencimentos, (quando
recebiam...) dos mais baixos então existentes."
[REBELO, Jorge. Desenvolvimento profissional
: perspectiva histórica. 2º Congresso do SEP, 5
e 6 de junho de 2002]
Este é, em breve, o retrato da Enfermagem no
final do século XIX.
No início do novo século ficavam para trás as
primeiras tentativas, efémeras, de criação de
Escolas de Enfermagem, primeiro em Coimbra,
em 1881, e depois em Lisboa, em 1886. Em
1901, perante a necessidade de pessoal melhor
preparado e profissionalizado, a par dos recentes
avanços científicos, surgia a primeira escola
oficial de Enfermagem – a Escola Profissional
de Enfermeiros do Hospital Real de São José e
Anexos (mais tarde designada Hospitais Civis
de Lisboa e reorganizada em 1918, pelo Decreto
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nº 4.563, de 12 de julho).
Apesar da criação oficial de Escolas de Enfermagem, em Lisboa, Coimbra e Porto e do esforço
incipiente de profissionalização que isso implicou, a mão-de-obra continua – e continuará
- a ser escassa, os salários baixos e a formação
insuficiente. O investimento era mínimo, o ensino era pensado e lecionado por médicos, as
escolas funcionavam sem cursos e programas
normalizados e os Enfermeiros eram vistos como
meros auxiliadores dos médicos, prestadores de
cuidados curativos hospitalares.
Do mesmo modo, a organização profissional dos
enfermeiros é caracterizada, nesta fase, pela
sua fragmentação, em termos geográficos e de
âmbito - por exemplo, a Associação de Classe
dos Enfermeiros de Ambos os Sexos do Porto, a
Associação de Classe dos Enfermeiros e Enfermeiras (Centro e Sul), o Sindicato Profissional
dos Enfermeiros da Região do Sul, o Sindicato
Profissional dos Enfermeiros do Centro de Portugal, entre outros.

A ENFERMAGEM NO ESTADO NOVO

Estatutos do Sindicato Nacional dos Profissionais de Enfermagem, 1945

Com o estabelecimento da Ditadura e a aprovação, pelo Decreto-lei n.º 23.048, de 23 de setembro de 1933, do Estatuto do Trabalho Nacional
e Organização dos Sindicatos Nacionais, fica
definido o Corporativismo como base da organização económica, social e política do Estado
Novo e o fim de Sindicatos livres. 18 de janeiro
de 1934 ficaria na História como um marco do
movimento sindicalista independente, com a
prisão e deportação de muitos sindicalistas e
o início do controlo dos Sindicatos pelo Estado
Novo.
Neste contexto é de destacar a transformação da
Associação de Classe das Parteiras Portuguesas,
instituída em 1897, no Sindicato Nacional das
Parteiras Portuguesas que, por sua vez, seria
posteriormente incluído no Sindicato Nacional
dos Profissionais de Enfermagem. Este Sindicato, aprovado em julho de 1945, integrava, além
do Sindicato Nacional das Parteiras Portugue-
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sas, o Sindicato dos Enfermeiros do Distrito
do Porto e Sindicato Nacional Feminino das
Enfermeiras do Distrito de Lisboa.
Como refere Helena Silva:
"Apesar do papel desempenhado pelo Sindicato
Nacional dos Profissionais de Enfermagem com
a criação da Revista de Enfermagem (publicada
entre 1953 e 1973), a organização de reuniões
nacionais de profissionais de enfermagem, a
emissão de carteiras profissionais ou a “caça aos
curandeiros”, este nunca se opôs aos interesses
do Estado, o que acabou por restringir a sua
ação. [...] O Sindicato Nacional dos Profissionais
de Enfermagem, como outros Sindicatos portugueses, revelava ainda dificuldades em reunir os
seus profissionais, apesar de existir então uma
legislação que definia o exercício da profissão e
que permitia fazer face às pessoas que exerciam
sem terem seguido uma formação e sem deterem
um diploma (Diário do Governo, 1939: 999-1000;
Diário do Governo, 1947b: 6265). Por outro lado,
devido ao contexto político ditatorial e à consequente falta de liberdade, o Sindicato teve

(...) é de destacar
a transformação
da Associação de
Classe das Parteiras
Portuguesas,
instituída
em 1897, no
Sindicato Nacional
das Parteiras
Portuguesas que,
por sua vez, seria
posteriormente
incluído no Sindicato
Nacional dos
Profissionais de
Enfermagem.

Entrega de diplomas na Escola de Enfermagem Dr. Bissaia Barreto, 1960

uma ação limitada na melhoria das condições
de trabalho e salariais. Mas assim se passou
do curandeiro ao diplomado na enfermagem."
[SILVA, Helena. Percursos e Desafios de uma
Investigação sobre a História da Profissão de
Enfermagem em Portugal (séc. XIX-XX). Pensar
enfermagem. Vol.19, nº2 (2015)].
Na década de 40, particularmente após o fim da
II Guerra Mundial, são criadas novas escolas e
publicada legislação reguladora do ensino de
enfermagem, sendo o primeiro decreto publicado em 1942, no mesmo ano em que se excluem
mulheres casadas de aceder à profissão. A par
da carência de profissionais e da necessidade de
formar mais profissionais, o esforço contínuo de
centralização e controlo da profissão, das escolas
e dos valores morais atribuídos à Enfermagem
por parte do Estado leva a uma reorganização do ensino de Enfermagem, concretizado no
Decreto-lei nº 36.219, de 10 de abril 1947, cujo
impacto se fará sentir por décadas e que marca
o início de uma fase do ensino normalizado.
Com base num estudo realizado em Inglaterra,
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o Decreto reorganiza o ensino da enfermagem,
para melhor preparação técnica e moral - dando preferência ao sexo feminino -- desdobra a
Enfermagem em duas categorias, o enfermeiro
e o auxiliar de enfermagem, e diferencia a enfermagem especializada da enfermagem geral.
Na década seguinte, continua-se a regulamentar os cursos e as escolas de enfermagem (DL
nº38.884 e DL nº38.885, de 28 de agosto de
1952); a maioria dos profissionais exercia funções de auxiliar de enfermagem, sendo a profissão de enfermeiro pouco apelativa tendo em
conta a baixa valorização social, a remuneração,
a subordinação aos médicos e a proibição das
enfermeiras de casar.
Em 1963, o primeiro grito de emancipação
é dado pelas enfermeiras. Após anos de luta
das enfermeiras, com grandes custos pessoais,
apoiada pelo Sindicato Nacional dos Profissionais de Enfermagem e a Liga Portuguesa de
Profilaxia Social, bem como da Igreja e mesmo
de Deputados, é aprovado o Decreto-lei n.º 44
923, de 18 de março de 1963, que autoriza o
casamento das enfermeiras dos hospitais civis.

Em 1963, o
primeiro grito de
emancipação é dado
pelas enfermeiras.
Após anos de luta
das enfermeiras
(...) é aprovado
o Decreto-lei n.º
44 923, de 18 de
março de 1963,
que autoriza o
casamento das
enfermeiras dos
hospitais civis.

Por outro lado, a publicação do Decreto 46.448,
de 20 de julho de 1965, com uma nova reorganização do ensino e a emergência da chamada
"Primavera Marcelista", com uma (limitada)
abertura, interna e ao exterior, ajudam à génese
de uma consciência profissional reivindicativa.
Sinal disso: o Decreto-lei n.º 414, de 27 de setembro de 1971, que reorganiza as carreiras dos
profissionais de saúde, reconhece a importância
do papel dos enfermeiros em todos os serviços
preventivos ou curativos, revê os níveis de vencimento e os critérios de recrutamento e reforça as
três Carreiras de Enfermagem: a enfermagem
hospitalar, a enfermagem de saúde pública e
ensino de enfermagem.
Outro sinal: no final da década de 60, um grupo
de auxiliares de enfermagem organizou uma
greve de zelo, iniciada nos Hospitais Civis de
Lisboa, reivindicando tratamento igual aos demais enfermeiros, igualdade no acesso à Carreira e a continuação da sua formação profissional
com reconhecimento da formação como tempo
de exercício, dando início a um movimento que
terá o seu culminar em 1974.

1º Congresso
Nacional de Enfermagem
Entre 12 de 16 de novembro de 1973, realizou-se o I Congresso Nacional
de Enfermagem, em Lisboa, organizado pela Federação dos Sindicatos de
Enfermagem, pela Associação Portuguesa de Enfermeiros e pela Associação
Católica de Enfermeiros e Profissionais de Saúde.
O Congresso reuniu algumas das mais proeminentes figuras da enfermagem
portuguesa da época, e as suas Conclusões deixaram enunciados os pontos
de reivindicação fundamentais para o desenvolvimento da profissão,
estabelecendo um mapa de intenções futuro:
1) a elaboração de um Estatuto Profissional; 2) quadros de pessoal dotados do
número necessário de enfermeiros; 3) a necessidade de atualização periódica
de remunerações e vencimentos justos, normalizados por categorias,
independentemente da instituição, bem como sistema de diuturnidade
e melhoria das regalias sociais; 4) definição do horário de trabalho não
superior a 36 horas semanais; 5) a criação de uma Ordem, um «único
órgão central... [que] deverá ter como objectivo primordial a definição dum
estatuto profissional e a centralização dos dados estatísticos referentes a
todo o pessoal de enfermagem.»; 6) a indispensável integração do ensino no
sistema educativo, com proposta de um esquema integrado e progressivo; 7)
desenvolvimento da investigação e da autonomia.
Enf. Mariana Diniz de Sousa no 1º Congresso
Nacional de Enfermagem, 1973
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1974-1989
Da revolução de abril à criação do SEP
O PAÍS

Finalmente, 48 anos depois da imposição da
ditadura em Portugal, chega a revolução a 25
de abril de 1974, nascida do Movimento das
Forças Armadas - MFA, com o apoio imediato e
massivo da população.
A euforia da liberdade, da democracia e da
ativa participação popular mistura-se com a
agitação política e as dificuldades económicas,
acentuadas pela recessão mundial e pela perda
do mercado colonial. Neste ambiente, às vezes
vibrante e desafiante, o cenário é de de grande
politização dos trabalhadores, apoiados por sindicatos livres, independentes e reivindicativos.
Com taxas de desemprego galopantes, bens
racionados, inflação crescente e a pressão dos
portugueses regressados do Ultramar, Portugal
tenta a primeira aproximação ao mercado europeu, entregando o pedido de adesão à CEE em
1977, o mesmo ano em que o FMI intervém pela
primeira vez no país (a segunda seria em 1983).
Em 1979, a Lei n.º 56/79, de 15 de setembro, cria
o Serviço Nacional de Saúde para assegurar o
direito à proteção da saúde, conforme garantido
na Constituição e o acesso a todos os cidadãos,
independentemente da sua condição económica
e social, bem como aos estrangeiros.

Em 1979, a Lei n.º
56/79, de 15 de
setembro, cria o
Serviço Nacional
de Saúde para
assegurar o direito à
proteção da saúde,
conforme garantido
na Constituição e
o acesso a todos
os cidadãos,
independentemente
da sua condição
económica e social,
bem como aos
estrangeiros

A Greve de 1976 na publicação Saúde pelo povo, 1 de março de 1976

No início dos anos 80, o cenário mantém-se difícil, com uma taxa de analfabetismo nos 18%,
um défice orçamental de 160 milhões de contos,
e uma inflação de 22,4% em 1983, ano que vê
regressar o FMI.
Quase dez anos depois do pedido, após um longo
processo negocial, o Tratado de Adesão de Portugal à CEE foi assinado, em 12 de junho 1985; a
1 de janeiro de 1986, Portugal passa a integrar
oficialmente a Comunidade, dando início a um
período transitório.
Com a saída do FMI e a entrada na CEE, o país
começa a elevar as suas taxas de crescimento
económico e a reduzir a inflação, para o que
muito contribuíram os fundos estruturais comunitários para modernização do setor produtivo.

A ENFERMAGEM NO 25 DE ABRIL
Com o 25 de abril, os sindicatos passam, finalmente, a ser livres e independentes e a ter
uma intervenção de defesa efetiva dos seus
associados, para reivindicar melhores salários,
melhores condições de trabalho e o reconhecimento da profissão.
O primeiro desafio que se coloca: o chamado
«Movimento dos Auxiliares de Enfermagem»,
por forma a dar resolução ao problema do acesso
à profissão enfrentado por esses profissionais.
Os auxiliares de enfermagem, criados pelo Decreto-lei nº 36.219, de 10 de abril 1947, eram
a maior força de trabalho da Enfermagem –
perto de 15.000 auxiliares para cerca de 4.000
enfermeiros – e asseguravam a maior parte
dos cuidados imediatos aos pacientes mas sem
reconhecimento nas funções e remuneração e
sem acesso à Carreira.
Logo após o 25 de abril, milhares de profissionais reunidos no Teatro Capitólio criam a
Comissão Reformadora Sindical, cujos esforços
e reivindicações culminam na publicação do
Decreto-lei nº 440/74, de 11 de setembro, que extingue a categoria e cria os cursos de Promoção.
Apesar da complexidade implicada nessa passagem, dadas as mudanças estruturais que implicava, o processo foi realizado tranquilamente
e os enfermeiros portugueses tornaram-se, internacionalmente, os primeiros enfermeiros com
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um único nível de formação básica.
Esse primeiro passo ganho, outros desafios mais difíceis - se colocavam, nomeadamente
a conquista de uma nova Carreira, única, com
revalorização salarial. E é exatamente essa
reivindicação que leva à união dos enfermeiros,
liderados pelos sindicatos, num processo que
culmina na Greve de 1976.

GREVE DE 1976 E DECRETO-LEI
Nº305/81
À época, existiam quatro sindicatos: Sindicato
dos Enfermeiros da Zona Sul [Sindicato dos
Enfermeiros da Zona Sul e Açores, a partir de
1986], Sindicato dos Enfermeiros da Zona Centro, Sindicato dos Enfermeiros da Zona Norte e
Sindicato dos Enfermeiros da Região Autónoma
da Madeira; são estes os sindicatos que, entre
1974 e 1976, assumem o comando das reivindicações e as formas de luta.
O objetivo central da luta - uma Carreira de Enfermagem única - é construído a partir de várias
propostas, confrontos e discussões votadas pelos
enfermeiros, intensamente, em Assembleias e
Plenários fortemente participados, num processo muitas vezes tenso e agitado.
Em 1975, por entre avanços e recuos, muitas
divergências e alguns consensos, os enfermeiros
dos quatro sindicatos chegam à versão final do
Caderno Reivindicativo apresentado ao Ministério dos Assuntos Sociais no último trimestre
desse ano.
Do Caderno constavam exigências sobre:
. Liberdades e garantias fundamentais, como
o Direito ao Trabalho, à livre associação ou à
greve;
. Igualdade de participação dos enfermeiros nos
serviços e sua gestão, na política da saúde e na
investigação;
. Revalorização salarial e regalias sociais (como
subsídio em caso de doença, faltas justificadas,
alimentação, aposentação aos 60 anos ou 30
de serviço, licença de maternidade), melhores
condições de trabalho (como horários de 36 horas
semanais e turnos e trabalho extraordinário),
entre outros.
Contudo, perante o impasse nas negociações,
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é decretada a greve, iniciada a 12 de março de
1976. A Greve de 76 ficará como um dos primeiros momentos de luta unida dos enfermeiros
portugueses, a nível nacional.
Sensibilizados os enfermeiros e a população em
geral, a greve teve percentagens de adesão perto
dos 100%, nos primeiros dias, apoio do público
e larga cobertura nos media.
No entanto, apesar dos “serviços mínimos” instituídos pelo Sindicato dos Enfermeiros da Zona
Sul, onde se centraliza a greve, os conflitos surgem com o prolongamento dos dias, o endurecimento das condições e a contínua pressão do
Governo sobre os enfermeiros e os sindicatos.
A 17 de março, após a requisição civil dos Enfermeiros do Sul, a greve é suspensa no Norte e
Centro e, dois dias depois, no Sul. A 19 de março,
a histórica greve de 76 termina efetivamente.
Resultado do processo de luta dos enfermeiros,
o Decreto-lei nº534/76, publicado a 8 de julho,
concretiza cedências ao nível da revalorização
salarial e da atualização das categorias mas fica
ainda aquém do objetivo sobre a Carreira única
de enfermagem.
Mantendo-se como foco das ações de luta seguintes, a Carreira de Enfermagem única terá um
novo momento determinante com a publicação
do Decreto-lei nº305/81, de 12 de novembro.
Com todas as suas falhas, este Decreto revela
o caminho futuro:
. uma carreira única para todos, pondo fim às
três Carreiras existentes até aí;
. a definição de cinco categorias profissionais
(em vez de nove), incluindo, pela primeira vez,
a de enfermeiro especialista, com exigência de
cursos de especialização;
. a definição de funções inerentes às diferentes
categorias;
. revalorização salarial e redução do leque salarial;
. regras para a avaliação do desempenho dos
enfermeiros;
. introdução de horário de 36 horas
– e as lutas a travar para o conquistar.
De entre as regulamentações e alterações ao
Decreto-lei nº305/81 nos anos seguintes, destacam-se as pertinentes às Especialidades –
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Obstetrícia, Reabilitação, Saúde Pública, Saúde
Mental e Psiquiátrica e Saúde Infantil e Pediátrica. Nessa sequência, em 1984, foram vários
os momentos de luta para o reconhecimento do
título de especialistas a parteiras e enfermeiros
Psiquiátricos e para poderem aceder à Carreira
sem formação adicional.
Em 1984, destaca-se ainda o «Caso de Faro»,
pela força da luta e pela conquista de espaço
mediático que conquistou.

O CASO DE FARO
Na sequência da morte de um paciente menor
por complicações desenvolvidas após o internamento por uma fratura exposta, ocorrida em
1983, é instaurado um processo disciplinar a
dezassete enfermeiros do Serviço de Ortopedia
do Hospital Distrital de Faro.
O caso desencadeia uma reação de descontentamento sistematizada por parte do Sindicato
dos Enfermeiros da Zona Sul e marca uma intensificação da luta por melhores condições de
trabalho e, em última instância, por melhores

Concentração no MS pela integração do ensino, 1988
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cuidados de saúde para os pacientes e por um
Serviço Nacional de Saúde de qualidade.
As reivindicações, originadas, em parte, pela
discrepância de responsabilidades atribuídas,
passavam por rever as punições e apurar os verdadeiros responsáveis pela morte do paciente;
assegurar melhores condições de trabalho dos
enfermeiros, no que respeita horários de trabalho e dotações seguras; reformar a organização
e gestão dos serviços de enfermagem e melhorar
as condições técnicas, nomeadamente no transporte de doentes.
As ações de luta iniciaram-se com uma greve
às horas extraordinárias, em abril de 1984, e
prolongaram-se ao longo do ano com plenários
de enfermeiros, conferências de imprensa, abaixo-assinados, perante a constante hostilidade do
ministério e ameaças de despedimento coletivo
e perda de direitos.
Momento de referência na luta sindical, o movimento de solidariedade e revolta gerado durante
o processo galvanizou os enfermeiros de forma
generalizada, coletivamente, alcançou a opinião
pública, com a mediatização do Caso e da luta
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desencadeada, e impulsionou de forma definitiva a exigência pela publicação do Estatuto
Profissional do Enfermeiro.

CARREIRA DE ENFERMAGEM
DECRETO-LEI Nº178/85
A publicação do Decreto-lei nº178/85, de 23 de
maio é um acontecimento particularmente marcante para a enfermagem portuguesa e para o
sindicato. O Decreto introduz várias melhorias
na Carreira de Enfermagem; no entanto, não
colmata todas as necessidades e exigências, pelo
que, em novembro, é entregue ao Ministério da
Saúde nova proposta reivindicativa:
. reclassificação de letras/remunerações e que a
Carreira de Enfermagem se inicie e desenvolva
nos termos da Carreira técnica Superior;
. regularização da situação dos tarefeiros e outras situações anómalas com contagem de todo
o tempo de serviço para todos os efeitos legais;
. reforma aos 55 anos de idade ou 30 anos de
serviço como compensação do desgaste físico e
psíquico que o exercício da profissão provoca.
Até outubro, a luta e pressão dos sindicatos é
constante - e feita em unidade: concentrações e
vigílias, telegramas e abaixo-assinados, encontros nacionais de dirigentes, reuniões com o ministério, acordos, propostas e contrapropostas.
A partir de outubro, dissensões.
Perante a tentativa de desmobilização da iniciativa de Ação Nacional de Protesto - decidida em
conjunto pelos quatro sindicatos - os sindicatos
do Norte e do Centro decidem recuar; por seu
lado, o Sindicato dos Enfermeiros da Zona Sul e
Açores e o Sindicato dos Enfermeiros da Região
Autónoma da Madeira concordam em dar continuidade às ações de protesto e de luta.
Desde essa data, torna-se impossível levar à
prática, através de um processo de unidade entre os quatro sindicatos, a discussão conjunta,
com todos os enfermeiros, dos seus problemas
e soluções.
Em dezembro, vem a lume que os Sindicatos
do Centro e do Norte tinham rompido o acordo
entre os quatro sindicatos para renegociar com o
governo as alterações que o Ministério da Saúde
entendesse.
No ano seguinte, a luta por alterações à Carreira conforme à dignidade e valorização dos
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enfermeiros intensifica-se profundamente, num
processo irredutível que culmina na Criação
do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, em
1988.

CRIAÇÃO DO SINDICATO DOS
ENFERMEIROS PORTUGUESES
"Ainda hoje este processo constitui um caso de
estudo. A criação do sindicato nacional não foi
uma decisão administrativa, neste caso dos dirigentes/sócios do ex-Sindicato dos Enfermeiros
da Zona Sul e Açores (SEZSA). Ele nasceu de
enfermeiros descontentes com os seus sindicatos
regionais, do centro (sobretudo de Coimbra) e do
norte, que se auto-organizaram e solicitaram ao
SEZSA o alargamento do seu âmbito geográfico."
[MARTINS, José Carlos. Editorial. Enfermagem
em foco, nº72, maio-julho 2008, p.2.]
Em abril de 1988, um grupo de enfermeiros
de Coimbra, descontentes com a inação do seu
sindicato, e perante a intensa atividade de luta
sindical levada a cabo pelo Sindicato dos Enfermeiros da Zona Sul e Açores, decidiu realizar
uma reunião alargada com colegas da região
Centro e de Bragança. Nesta reunião, após a
confrontação entre o que conseguiam saber que
se passava na região Sul e o marasmo sindical
que se vivia na zona Centro, debateu-se o que
fazer para alterar a situação.
Dados os condicionalismos para concorrer com
uma lista alternativa à Direção do Sindicato dos
Enfermeiros do Centro, discutiram-se duas opções: criar um Sindicato de Enfermeiros da Região Centro paralelo ao existente ou discutir com
a Direção do Sindicato dos Enfermeiros da Zona
Sul e Açores a possibilidade do alargamento do
seu âmbito geográfico, tendo-se, no final e com
o apoio do Sindicato dos Enfermeiros da Zona
Sul e Açores, decidido pela segunda alternativa
e criado a Comissão Pró–Sindicato Nacional dos
Enfermeiros, com sede em Coimbra.
Entre 13 de abril e 17 de junho, enquanto a Direção do Sindicato dos Enfermeiros da Zona Sul
e Açores decidia e convocava uma Assembleia-geral de Sócios para alterar os Estatutos (mudando o nome e o âmbito geográfico para uma
abrangência nacional), a Comissão Pró–Sindicato Nacional começou a difundir informação e a
realizar reuniões em toda a região centro e com
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os enfermeiros descontentes da zona Norte.
A 17 de junho, face à expressiva votação da
Assembleia–geral de sócios do Sindicato dos
Enfermeiros da Zona Sul e Açores a favor
da alteração do seu âmbito e designação, foi
criado o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses – SEP - , cuja atividade sindical passaria
a desenvolver-se em todo o território nacional
e que "surgiu da vontade coletiva de um largo
grupo de associados, que ultrapassando áreas
geográficas e saltando barreiras socioculturais, imprimiu uma dinâmica imparável na
construção colectiva de um sindicato forte,
unido e decidido a contribuir significativamente na resolução dos problemas da profissão."
[SINDICATO DOS ENFERMEIROS PORTU-
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Discussão da proposta reivindicativa dos 4 sindicatos, 1987

GUESES. Boletim sindical. Ano 10, Nº 3 e 4,
maio/agosto 1989, p. 4]
A 24 e 25 de junho, a primeira reunião nacional confirma a intenção: além de definir
a estrutura orgânica de funcionamento e organização do SEP, decidiu dar continuidade
às matérias reivindicadas, nomeadamente:
. a alteração da Carreira e o justo enquadramento salarial dos enfermeiros (principalmente no contexto das negociações do novo
sistema retributivo);
. a aprovação do Estatuto Profissional reforçando a identidade e autonomia e a regulamentação do exercício de enfermagem;
. a integração do ensino de enfermagem no
sistema educativo, com novos desenvolvimentos logo no final do ano.
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Organização
do SEP
A estrutura do SEP, a sua organização e atividade assentam na participação ativa dos
enfermeiros desde o local de trabalho e desenvolve-se da organização sindical de base.
A nível intermédio, assenta nas regiões, a partir das Direções Regionais (DR), a saber:
DR Açores; DR Alentejo (distritos de Portalegre, Évora e Beja); DR Aveiro; DR Beira Alta
(Guarda e Viseu); DR Castelo Branco; DR Coimbra; DR Faro; DR Leiria; DR Lisboa; DR
Minho (Braga e Viana do Castelo); DR Porto; DR Santarém; DR Setúbal; DR Trás-osMontes.
No local de trabalho, a estrutura do SEP é constituída pela secção sindical, de que fazem
parte os associados do SEP que exercem a sua atividade num local ou em vários. Os órgãos
locais são a Comissão Sindical e os Delegados Sindicais, associados do SEP eleitos pelos
trabalhadores, que atuam como elementos de direção, coordenação e dinamização da
atividade do sindicato no serviço/setor/local de trabalho, atuando como representantes do
SEP, em limites estipulados, e como ligação entre os enfermeiros e o SEP, informando os
Enfermeiros e comunicando com o sindicato.
A nível nacional, os órgãos do SEP são a Assembleia geral (AG), a Mesa da AG, o Conselho
Fiscal e a Direção Nacional, composta por 50 elementos que integram a DR correspondente
à sua entidade patronal, e à qual compete a direção e coordenação da atividade do sindicato,
de acordo com os seus estatutos.
Desde 15 de setembro de 1990, com a assinatura do Protocolo de Cooperação com o Sindicato
dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira, o SEP integra a Comissão Negociadora
Sindical dos Enfermeiros CNESE, que, salvaguardando a autonomia e especificidade
de cada estrutura e região, visa compromisso de estudar, negociar e lutar por propostas
comuns. É também membro fundador do FNOPE - Fórum Nacional das Organizações de
Enfermagem para efeitos de representação internacional.
O SEP é filiado na CGTP-IN - Confederação Geral de Trabalhadores Portugueses Intersindical Nacional e integra a Frente Comum dos Sindicatos da Função Pública, desde
a sua fundação, em 1977.

2º Congresso Naconal de Enfermagem, 1984

3º Congresso Naconal de Enfermagem, 1985

22

A INTEGRAÇÃO DO ENSINO DE
ENFERMAGEM NO SISTEMA
EDUCATIVO
Desde a sua génese, o ensino de enfermagem desenvolvera-se em escolas à margem do
sistema educativo, primeiro integradas nos
hospitais que serviam, criadas por iniciativa
dos médicos, e depois controladas e tuteladas
por ministérios da área da Saúde.
Apesar das reformas iniciadas na década de
60 e início dos anos 70, o processo de integração só dá os primeiros passos a partir de
1978, com a Lei nº61/78, de 28 de julho, que
cria o ensino superior de curta duração e
regista a intenção de reconverter as Escolas
de Enfermagem em Escolas Superiores de
Enfermagem.
Mas seria preciso esperar até ao final de 1988
para se alcançar a tão aguardada - e amplamente reivindicada - publicação do Decreto-lei
nº 480/88, de 23 de dezembro, que estabelece a
integração do ensino superior de enfermagem
no ensino superior politécnico e converte as
escolas de enfermagem em escolas superiores
de enfermagem.
De acordo com o seu preâmbulo:
"O desenvolvimento do ensino da enfermagem
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verificado entre nós, ajustado aos padrões
internacionais, nomeadamente dos países
europeus, e, bem assim, norteado pela busca
permanente da melhoria dos cuidados de saúde, determinou a exigência, no que respeita as
habilitações mínimas de acesso, de um nível
paralelo ao requerido para o ensino superior.
Todavia, ao invés do preconizado pela Organização Mundial de Saúde e pelo Conselho
da Europa, contrariando a evolução verificada nas Comunidades Europeias, o ensino da
enfermagem tem permanecido à margem do
sistema educativo nacional, daí resultando
prejuízos manifestos.
Urge, portanto, proceder à integração do ensino da enfermagem no sistema educativo
nacional, garantindo o reconhecimento académico dos seus vários níveis de formação."
No final da década, ficavam assim encetados os primeiros passos para a conquistas
de dois dos pilares da profissão: um só nível
de formação para a prestação de cuidados e
a integração no sistema educativo nacional;
uma única carreira para todos os enfermeiros.
A faltar, ficava ainda o Estatuto Profissional
e a Ordem dos Enfermeiros, colmatar lacunas
da Carreira existente e alcançar melhorias no
ensino de enfermagem.

Comunicação
com os enfermeiros
Desde 1974 que o sindicato se preocupou em estabelecer meios de comunicação organizados e sistemáticos com os associados.
Primeiro com comunicados distribuídos nos locais de trabalho – prática que continua até hoje, com um Boletim Informativo
desde 1977 e, a partir de 1980, com um Boletim Sindical, além de Cadernos de Formação e Informação para Dirigentes e
Delegados Sindicais.
O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses manteve o mesmo propósito. Desde final de 1990 que publica, trimestralmente, a
revista "Enfermagem em Foco", onde se divulgam e desenvolvem os temas quentes da agenda - as negociações, os sobressaltos
e as conquistas -, se dão a conhecer as atividades levadas a cabo pelas Direções Regionais e se abre espaço de para artigos
técnicos, testemunhais ou de opinião.
Atualmente, além dos meios de comunicação tradicionais e do Centro de Documentação e Informação (CDI), o Sindicato dos
Enfermeiros Portugueses disponibiliza um website e marca presença nas redes sociais, através do Facebook, dando continuidade
a um mesmo esforço, sempre melhorado e atualizado: reforçar a ligação dos sócios ao Sindicato dos Enfermeiros Portugueses e
vice-versa, aberto à participação de todos e comprometido com a informação, clara e rigorosa.
Sempre «ao serviço dos enfermeiros».
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1990-2000
O SEP no desenvolvimento

e regulamentação da enfermagem
O PAÍS
A entrada de Portugal na CEE, em 1986, significou um aumento considerável da qualidade
de vida da população. A entrada dos fundos
comunitários, necessários para as reformas estruturais necessárias por forma a nivelar com
os restantes Estados-membros, refletiu-se num
acentuado crescimento económico, maior disponibilidade financeira e aumento das reivindicações dos trabalhadores e do seu poder negocial,
tanto a respeito dos seus rendimentos como de
valorização profissional.
Neste período de abundância, assiste-se a uma
maior influência do exterior, com a população,
no geral, a adotar estilos de vida e de consumo
mais avançados e exigentes e a reconhecer a
necessidade de aumentar o nível de qualificação
técnica e científica, habilitações e competências,
apesar do mercado de trabalho permanecer com
reduzida capacidade de absorver a totalidade do
capital humano assim criado.
Apesar de alterações na distribuição de rendimentos e do ensejo de transformação que se
traduzisse numa melhoria sustentável das condições de vida dos portugueses, o país permanece, no final da década, com níveis preocupantes
de pobreza, desigualdade e endividamento, uma
realidade que se irá prolongar, e aprofundar, a
partir do início do século XXI.
Por outro lado, as reformas do Estado encetadas
introduzem alterações que afetam também o
setor da saúde, nomeadamente no que se refere
à gestão hospitalar, de que se destaca a experiência-piloto da gestão do Hospital Amadora-Sintra e a publicação do Decreto-lei nº558/99,
a 17 de dezembro, também pelas pistas que
deixam para o futuro.
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[REBELO, Jorge. Desenvolvimento profissional
: perspetiva histórica. 2º Congresso do SEP, 5 e
6 de junho de 2002].
A década principia com lutas intensas e várias
formas de pressão por parte dos enfermeiros, incluindo, desde 1989, lutas do sindicato enquanto
membro da Comissão Negociadora Sindical da
Função Pública, pelo justo enquadramento salarial dos enfermeiros durante as negociações
do novo sistema retributivo.
Na verdade, o novo sistema retributivo para a
função pública (cuja grelha salarial o governo
colocara abaixo da Carreira Técnica – os bacharéis da Função pública) e a concretização da
integração do ensino de enfermagem no ensino
superior galvanizaram os enfermeiros para a

A ENFERMAGEM
"A década de 90 é, portanto, uma época de sedimentação e de consciencialização, não só da
passagem ao Ensino Superior Politécnico, como
também da assunção de novos desafios que se
prendem com o aprofundar da nossa prática,
mas também com a necessidade de reorientarmos a nossa atuação."
1ª edição da revista Enfermagem em Foco, 1991
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luta, intensificada com a publicação do Decreto-lei nº34/90, de 24 de janeiro, que aplicava o novo
sistema retributivo da função pública ao pessoal
da carreira de enfermagem e definia os regimes
de duração de trabalho do mesmo pessoal.
O acordo, acertado por outros sindicatos, não
valorizava os enfermeiros: não contemplava
a contagem de todo o tempo de serviço, diferenciava vencimentos de acordo com os graus
académicos, mantinha os vínculos precários e
diminuía o pagamento do regime de tempo completo prolongado (42 horas semanais) além de
apresentar uma proposta de integração no Novo
Sistema Retributivo ofensiva para a classe.
Ao longo de 1991, as ações de luta sindical multiplicam-se, nomeadamente com a organização
de uma greve nacional conjunta, com adesões
que rondaram os 90%, demonstrando a grande
maturidade dos enfermeiros e capacidade de
mobilização do SEP.
Finalmente, a 8 de novembro, publica-se o Decreto-lei nº 437/91, tendo por base uma proposta
discutida pelos enfermeiros e entregue pelo SEP
no ano anterior.

CARREIRA DE ENFERMAGEM |
DECRETO-LEI Nº437/91
O decreto define uma nova Carreira de Enfermagem, com três áreas de atuação: prestação
de cuidados, gestão e assessoria.
No entanto, a nova Carreira, apesar de constituir um marco importante, ficou aquém das exi-

Luta dos contratados, 1992
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gências, levando a CNESE a exigir a reabertura
do processo negocial para tratar as questões
relacionadas com a aposentação, o acesso aos
topos das Carreiras Técnica e Técnica Superior
da Administração Pública para os enfermeiros
com a respetiva formação, o regime de exclusividade para todos e a contagem de todo o tempo
de serviço prestado como tarefeiro.

LUTA DOS CONTRATADOS
O ano de 1992 foi, assim, um ano de intensificação da luta dos contratados, que iniciaram um
movimento de contestação generalizado, organizando greves, petições, ações de rua e Hospitais
de Campanha. A elevada adesão à luta fez com
que, em maio, fosse constituída a Comissão
Coordenadora Nacional de Enfermeiros Contratados (CCNEC) por jovens contratados de
várias instituições de saúde, para pressionar o
governo a efetivar a admissão de enfermeiros
com Contrato Administrativo de Provimento,
com contagem de tempo de serviço para todos
os efeitos legais.
Em junho, o Governo anunciou o descongelamento de 2.500 vagas, concretizado em setembro
do mesmo ano.

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO
Também decorrente da Carreira de Enfermagem, a publicação do Regulamento da Avaliação
do Desempenho - Despacho 2/93, de 30 de março.
"Os objetivos descritos no Decreto-lei concorrem

Manifestação pelo ensino, 1998
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para um maior e melhor investimento na qualidade dos serviços prestados e valorização dos
profissionais de enfermagem.
Efetivamente, a mesma legislação permite que,
ao elaborar o relatório crítico de atividades, os
enfermeiros se auto-avaliem de forma reflexiva
para se poderem referir às particularidades
das situações e suas subjetividades, apontando
para um dispositivo de formação de adultos.
Procura-se uma avaliação que forneça um projecto profissional refletido que tenha em conta a
acção, numa tentativa de conferir uma avaliação
com sentido."
[FERNANDES, Sandra Rita. A avaliação de
desempenho dos enfermeiros como estratégia
de negociação identitária. Educação, Sociedade
& Culturas, nº34, 2011, p.126.]
A publicação da regulamentação leva à realização de quatro seminários sobre a temática, em
Lisboa, Porto e Coimbra e, por todo o país, os
Centros de Formação do SEP organizam ainda
ações de formação para enfermeiros sobre a
Avaliação do Desempenho e o Relatório Crítico
de Atividades.
Os seminários, com a participação de 900 enfermeiros, apresentaram as potencialidades
do sistema e forneceram elementos para a sua
operacionalização. Serviram ainda para detetar
vários problemas, a saber: atraso na concretização do sistema, condicionalismos para a
definição das normas e critérios, necessidade
de formação dos avaliadores e dos avaliados.
De entre os problemas destacados, a necessidade
de publicação do Estatuto Profissional aparece
com destaque.

REPE – REGULAMENTO DO
EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO
ENFERMEIRO E ORDEM DOS
ENFERMEIROS
Vinte anos depois do I Congresso Nacional de
Enfermagem, e após a conquista da integração
do ensino de enfermagem e da carreira única, a tónica era ainda de pressão para exigir a
abertura do processo de negociação do Estatuto
Profissional, com comunicados distribuídos nos
locais de trabalho, abaixo-assinados, concentrações, ações de rua, exposições e uma greve, com
adesão de 70%.
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Logo em junho, um Grupo de Trabalho, liderado
pela Enf.ª Mariana Diniz de Sousa, iniciou o trabalho de elaborar e discutir com as associações
profissionais e os sindicatos um anteprojeto de
Estatutos da Ordem.
Em dezembro, é a primeira reunião com o SEP,
onde o grupo clarificou que o regulamento do
Exercício/Estatuto Profissional devia ser publicado em simultâneo com a Ordem. O ano
seguinte continuaria dominado pela negociação
do Estatuto Profissional, cuja negociação técnica
será dada por concluída, em agosto de 1994.
Em março, após 3 anos de trabalho e 15 anos de
luta dos enfermeiros, o SEP entregou o projeto
de diploma do Estatuto Profissional, aprovado
em plenário nacional e, em agosto, o Grupo de
Trabalho apresentou um relatório sobre: acesso
ao exercício profissional, competências dos profissionais de enfermagem – conceito, definição de
funções autónomas e interdependentes – direitos
e deveres dos profissionais; e ação disciplinar.
A aprovação do Regulamento do Exercício Profissional do Enfermeiro (REPE) é concretizada,
finalmente, a 4 de setembro pelo Decreto-lei
161/96, após pressão contínua junto do Governo,
Grupos Parlamentares e da população e de protelamentos sucessivos por parte do Ministério
da Saúde.
O REPE configura o exercício de enfermagem,
clarifica conceitos, intervenções e áreas de atuação assim como os direitos e deveres dos enfermeiros. Reconhece o significativo valor do papel
dos enfermeiros no âmbito da comunidade científica de saúde e, bem assim, no que concerne à
qualidade e eficácia da prestação de cuidados de
saúde. As disposições consagradas no REPE são
vinculativas para todas as instituições e abrangem todos os enfermeiros, independentemente
do local e vínculo laboral.
O REPE afirmou dois tipos de intervenções:
autónomas e interdependentes. A principal diferença é quem inicia a prescrição – nas autónomas, sob única e exclusiva responsabilidade,
o enfermeiro; – nas interdependentes, a prescrição é de outro profissional ou por protocolos
previamente definidos. Todavia, em ambas,
o enfermeiro ajuíza da sua realização e decide o que fazer – à luz dos seus conhecimentos
científicos e técnicos, da experiência e das suas
competências. Na verdade, o enfermeiro realiza
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sempre intervenções autónomas, no sentido de
que auto-rege a sua conduta, decide e assume
a responsabilidade pelas decisões que toma e
pelos atos que realiza.
Com o REPE a autonomia atingiu um dos seus
pontos mais elevados quando consagrou que o
enfermeiro determina os seus deveres – “decido
e responsabilizo-me pela decisão sendo que a decisão pode ser não fazer” – daí que se afirme que
não há maior autonomia do que a que decorre
do estabelecimento das normas a que cada um
decide escolher submeter-se. E aqui se relaciona
a autonomia e a deontologia, considerando que
foram os enfermeiros que definiram os deveres
a que se obrigam, perante a sociedade. Com a
criação da Ordem, o Estado devolveu à profissão
os poderes de regulação. Reconhecer a autonomia de uma profissão é pedra basilar para a
auto regulação."
[SINDICATO DOS ENFERMEIROS PORTUGUESES. A importância do REPE, após 20 anos
da sua publicação. Disponível em: <https://www.
sep.org.pt/carreira-e-direitos/regulamento-do-exercicio-profissional/>. Acesso em: 04 maio
2018.]

Em 1998, a 21 de
abril, é publicado
o Decreto-lei nº
104/98 que cria
a Ordem dos
Enfermeiros e
aprova o respetivo
Estatuto - com
inclusão do código
deontológico - e
procede-se à revisão
do REPE.

Iniciativa Emergência Saúde pelo Estatuto Profissional, 1995

Cerca de dois anos depois, em 1998, a 21 de
abril, é publicado o Decreto-lei nº 104/98 que cria
a Ordem dos Enfermeiros e aprova o respetivo
Estatuto - com inclusão do código deontológico
- e procede-se à revisão do REPE.
A criação da Ordem dos Enfermeiros reconhece
assim o estado de desenvolvimento da profissão
de enfermagem e a idoneidade para se auto
regular, reconhecendo aos enfermeiros os poderes de regulamentação e controlo do exercício
profissional, conforme fica estabelecido logo no
preâmbulo:
"O exercício da profissão de enfermeiro remonta,
em Portugal, a finais do século XIX, sendo que,
a partir da 2.ª metade do século XX, as modificações operadas nas competências exigidas aos
enfermeiros e, por isso mesmo, no seu nível de
formação académica e profissional têm vindo a
traduzir-se no desenvolvimento de uma prática
profissional cada vez mais complexa, diferenciada e exigente.
Assim, os enfermeiros constituem, atualmente,
uma comunidade profissional e científica da
maior relevância no funcionamento do sistema
de saúde e na garantia do acesso da população
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a cuidados de saúde de qualidade, em especial
em cuidados de enfermagem.
A formação dos enfermeiros, integrada no sistema educativo nacional a nível do ensino superior
desde 1988, permitiu o acesso aos diferentes
graus académicos e a assunção das mais elevadas responsabilidades nas áreas da conceção,
organização e prestação dos cuidados de saúde
proporcionados à população.
De igual modo, o desenvolvimento induzido pela
investigação tem facilitado a delimitação de um
corpo específico de conhecimentos e a afirmação
da individualização e autonomia da enfermagem
na prestação de cuidados de saúde.
A própria evolução da sociedade portuguesa
e as suas expetativas de acesso a padrões de
cuidados de enfermagem da mais elevada qualificação técnica, científica e ética para satisfazer
níveis de saúde cada vez mais exigentes, assim
como a organização desses cuidados em ordem
a responder às solicitações da população, não só
em instituições de carácter hospitalar ou centros
de saúde, públicos ou privados, mas também no
exercício liberal, vêm dar o maior relevo à necessidade de se proceder à regulamentação e controlo do exercício profissional dos enfermeiros.
Aliás, na sequência de um longo processo de
reflexão, os enfermeiros vêm, desde o fim da
década de 60, pugnando pela necessidade de se
proceder à criação de mecanismos conducentes
à regulamentação e controlo do exercício profissional, atribuições essas que caberiam a uma
associação profissional de direito público, assim
como pela adoção de um código deontológico e
de um estatuto disciplinar pelos quais os enfermeiros pautem a sua conduta profissional e, por
esta via, garantam a qualidade dos cuidados de
enfermagem.
Nestes termos, entende-se ter chegado o momento de criar a Ordem dos Enfermeiros, enquanto
associação profissional de direito público, o que
constitui aspiração da classe, consecutivamente
reiterada nos congressos nacionais realizados
de 1973 a 1997, e suscita o consenso de todas
as organizações profissionais representativas
de enfermagem, preenchendo-se assim uma
importante lacuna que tem vindo a entravar
o desejável desenvolvimento e controlo do seu
exercício profissional.
Na verdade, reconhece o Governo que os enfer-
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meiros, no estádio atual do desenvolvimento
da enfermagem e com a plena consciência do
relevante papel que desempenham no sistema
de saúde, constituem um corpo institucional idóneo para assumir a devolução dos poderes que
ao Estado competem no que concerne à regulamentação e controlo do exercício profissional,
designadamente nos seus aspectos deontológicos
e disciplinares.
O presente diploma responde, assim, a um imperativo da sociedade portuguesa de ver instituída
uma associação profissional de direito público,
que, em Portugal, promova a regulamentação e
disciplina da prática dos enfermeiros, em termos de assegurar o cumprimento das normas
deontológicas que devem orientar a profissão,
garantindo a prossecução do inerente interesse
público e a dignidade do exercício da enfermagem."

CARREIRA DE ENFERMAGEM |
DECRETO-LEI Nº412/98
A terminar este ano, as longamente antecipadas alterações à Carreira de 1991, exigidas no
Caderno Reivindicativo entregue em junho de
1997. Fruto de uma acérrima batalha e da forte união dos enfermeiros em torno da CNESE
no processo de negociação, com ações de luta
em que se incluíram 22 debates regionais, que
reforçaram a posição dos sindicatos, e ameaças
de greve, o Decreto-lei nº412/98 é finalmente
publicado no final de dezembro.
Em síntese, neste processo negocial, os enfermeiros conseguiram várias vitórias, nomeadamente:
- A progressão automática ao final de seis anos
para a categoria de enfermeiro graduado (fim
do concurso de acesso a enfermeiro graduado),
o que significa, também, que as vagas existentes
nos quadros, nas categorias de enfermeiro e
enfermeiro graduado foram somadas, passando
a constituir uma dotação única. ...
- Para acesso às categorias de enfermeiro chefe
e supervisor e ao cargo de assessor é exigência
que os enfermeiros tenham uma especialidade
no âmbito da prestação de cuidados. Os enfermeiros que tinham feito a formação especializada na área da gestão (apenas aconteceu
durante dois anos e nas escolas de Lisboa, Porto
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e Coimbra) podem concorrer àquelas categorias
mas nunca serão considerados enfermeiros
especialistas.
- A paridade com as carreiras técnica e técnica superior da Administração Pública e a
revalorização salarial – o início da carreira de
enfermagem (147.100$00) fica ligeiramente
acima da carreira técnica (146.800$00); o topo
da categoria de enfermeiro graduado é igual ao
topo da carreira técnica (338.800$00). O início
da categoria de enfermeiro especialista é igual
ao início da técnica superior.
- A nova grelha salarial determinou que o
topo da categoria de enfermeiro graduado
correspondia, na anterior carreira, ao topo da
categoria de enfermeiro chefe; no topo da categoria de especialista os enfermeiros passaram
a receber o que estava consagrado para os assessores técnicos de enfermagem, no topo. Os
enfermeiros chefes e supervisores passaram a
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receber vencimentos acima de todos os valores
da carreira de 91 (Decreto-lei 437/91).
- No faseamento, os índices da nova grelha
foram adquiridos em quatro etapas ao longo
de 2,5 anos, terminando em dezembro de 2000;
- Contagem de todo o tempo de serviço prestado em situação precária;
- Descongelamento de 2.000 vagas para admissão.
O Decreto-lei 412/98 que consagra estas alterações à carreira de enfermagem é publicado
no dia 30 de dezembro e entrou em vigor no
dia imediatamente a seguir com efeitos retroactivos a 1 de julho. Os enfermeiros tinham
recebido uma excelente prenda de Ano Novo!"
[SINDICATO DOS ENFERMEIROS PORTUGUESES. História de uma negociação. Enfermagem em foco, nº100, maio-julho 2015, p.5-6.]

Congressos
do SEP
A organização de encontros e debates tem sido uma constante do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses,
com o intuito de abrir espaços de esclarecimento e discussão no sentido de, em conjunto, construírem a
profissão e definirem o seu desenvolvimento, continuando um modo de fazer que remonta ao início da
época democrática, com os encontros e assembleias, altamente participadas, do pós-25 de abril.
Nessa linha, em 1996, a alteração dos seus Estatutos incluiu a realização de congressos do SEP para
analisar, discutir e decidir as estratégias de intervenção político-sindical de matérias significativas, em
torno de temas estruturais, de longo alcance para a enfermagem e para os enfermeiros. Matérias de
discussão tão significativa que mantém a sua relevância e a atualidade estratégica na intervenção e
negociação que o SEP continua a marcar.
Assim, o 1º Congresso, realizado de 5 a 7 de março de 1999, sob o lema «Rumo ao séc. XXI» discutiu
matérias relacionadas com as reformas na saúde, condições de trabalho dos enfermeiros, formação e
desenvolvimento profissional. O 2º Congresso, de 5 a 6 de junho de 2002, sob o lema «Enfermeiros no centro
da Saúde», analisou a situação do SNS, num momento de profunda alteração na sua conceção e filosofia,
com uma incursão sobre a «Enfermagem: desenvolvimento profissional e formação. Perspetiva histórica»
e a realização, a 7 de junho, do Fórum Sindical Internacional, aberto a todos os profissionais de saúde. O
3º Congresso, de 7 a 8 de abril de 2006, num momento histórico de grande resistência dos trabalhadores,
discutiu as condições de trabalho dos enfermeiros, Carreira e desenvolvimento profissional, bem como a
política da saúde, reforçando a importância do SNS e dos Cuidados de Saúde Primários e a sua proteção.
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2000-2018
O SEP na defesa da enfermagem
e dos enfermeiros

O PAÍS
O novo século emerge com uma dura viragem
rumo à liberalização e à privatização, iniciada já
na década anterior, num ciclo de desaceleração,
estagnação e recuo, da economia, dos direitos
sociais e do papel do Estado.
Segundo o economista Eugénio Rosa (2010):
«Portugal não conseguiu escapar a esta onda
de neoliberalismo, de desregulamentação, de
privatizações maciças, sendo os sucessivos governos meros instrumentos desta política neoliberal global, que aumentou o poder dos grandes
grupos económicos no nosso País deixando o
Estado profundamente enfraquecido, submetido ao poder económico e incapaz de defender
os interesses da população trabalhadora e de

Greve e concentração no Ministério da Saúde, 2014
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promover o desenvolvimento e o crescimento
económico sustentado.»
A par da liberalização económica, os sucessivos Governos - sociais democratas, liderados
por PSD/PP ou socialistas, liderados pelo PS
- levaram a cabo a alteração sistemática de
Leis de Bases e do Código do Trabalho, num
ataque feroz aos direitos dos trabalhadores,
desregularam horários, reduziram rendimentos, mantiveram as desigualdades salariais,
facilitaram o despedimento e a precariedade.
Entre os direitos mais fortemente atacados, o
direito de contratação colectiva foi sendo alvo
de esforços concertados para tentar diminuir a
capacidade de negociação dos trabalhadores e
seus sindicatos.
A crise económica global e a emergência da crise
financeira, levam-nos ao pedido de resgate, com
a assinatura do «Memorando de Entendimento»,
a 17 de abril de 2011. As medidas de austeridade
e as reformas exigidas, a que o Governo PSD/PP
se orgulha de ter ido além, agravam e intensificam o desemprego e a precariedade, os cortes
aos rendimentos, a desvalorização dos trabalhadores e do emprego, o ataque aos pensionistas,
os cortes nas prestações sociais e nas despesas
com pessoal, no que é a função social do Estado.
O setor da saúde e os seus recursos humanos,
incluindo os enfermeiros, são dos mais afetados
e muitos profissionais qualificados saem do país.
As eleições de 2015, que consagram um novo
contexto político, com o Governo do PS apoiado
pelos partidos parlamentares de esquerda, CDU
e Bloco de Esquerda, iniciam um novo ciclo político, social e económico, que permitiu a reversão
de algumas medidas, a gradual reposição de
rendimentos e o aumento do crescimento económico e dos principais indicadores económicos.
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A ENFERMAGEM
"Foi neste quadro estratégico, envolvendo os
enfermeiros e os sindicatos que, em pouco mais
de duas décadas, os enfermeiros conquistaram,
designadamente, os quatro pilares da profissão:
um só nível de formação para a prestação de
cuidados (mais tarde com a integração no sistema educativo nacional ao nível do bacharelato
e depois da licenciatura); uma única carreira
para todos os enfermeiros; o REPE e a Ordem
dos Enfermeiros."
[MARTINS, José Carlos. Editorial. Enfermagem
em foco, nº72, maio-julho 2008, p.2.].
Depois das conquistas, o século XXI começa com
desafios renovados, em termos de negociação
com o Governo. Nos dois primeiros anos da nova
década, as reivindicações mais prementes, objeto
de variadas formas de pressão e sensibilização,
são, grosso modo:
. as questões relacionadas com o Risco, Penosidade e Insalubridade da profissão;
. as questões relacionadas com a contagem do
tempo de serviço e Aposentação;
. as questões relacionadas com a contratação e
carência de enfermeiros;
. as questões relacionadas com o pagamento de
horas extraordinárias em dívida.

LEI DE GESTÃO HOSPITALAR
| LEI DE BASES DA SAÚDE |
REDE DE CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS
Em junho de 2002, o novo Governo confrontou os enfermeiros com a apresentação - e
aprovação - em Conselho de Ministros de uma
proposta de alteração à Lei de Gestão Hospitalar que punha em causa a Carreira, o REPE e
o Código Deontológico e que solicitou dos Sindicatos uma resposta imediata de descontentamento e protesto. Não obstante, a Lei 27/2002
é aprovada e publicada a 8 de novembro.
Conforme afirma o economista Eugénio Rosa:
"O PSD/PP, enquanto foram governo, aprovaram e fizeram publicar um conjunto leis que
visavam a privatização do Serviço nacional
de Saúde. E essas leis foram a Lei 27/2002,
que alterou cirurgicamente a Lei de Bases da
Saúde; uma nova Lei de Gestão Hospitalar; o
Decreto-lei 185/2002, a chamada Lei de Parce-
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ria Público Privado; e o Decreto-lei 60/2004, a
chamada Lei dos centros de saúde.
Todas estas leis contêm normas que permitem
a entrega de instalações, equipamentos ou
mesmo serviços da unidades de saúde construídas com dinheiros públicos à exploração
por entidades privadas com fins lucrativos.
Assim, a Lei 27/2002 – NOVA LEI DE GESTÃO HOSPITALAR permite a “ cessão ou
exploração de um centro de responsabilidade
ou serviço de acção médica a grupos de profissionais de saúde ou entidades públicas ou privadas que demonstrem capacidade e competência técnica” (artº10). O Decreto-lei 185/2002
– HOSPITAIS PPP - permite a assinatura
de um trato de gestão com “uma sociedade
comercial que tem como objecto assegurar as
prestações de saúde “ e “a concepção, construção, financiamento e exploração dos novos hospitais” (artº8), portanto permite a entrega da
construção e da exploração dos novos hospitais
a grandes económicos. E o Decreto-lei 60/2003
- CENTROS DE SAÚDE - permite a “ a gestão
de um centro, ou de uma extensão, ou de parte
funcionalmente autónomas por entidades públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos
que demonstrem capacidade” (artº 23).
Para além de tudo isto, o governo PSD/PP
alterou três bases da Lei de Bases da Saúde,
sendo duas delas extremamente importante
para a privatização da saúde, que são: uma
que permite aplicar aos profissionais de saúde
a trabalhar no SNS o contrato individual do
trabalho, ou seja, o Código do Trabalho; e a
outra que permite o pagamento dos atos de
saúde realizados com base numa tabela de
preços."
[ROSA, Eugénio. A transformação dos Hospitais SA em Hospitais EPE, a privatização da
saúde em Portugal e o programa do Governo
PS para a Área da Saúde. 2005. Disponível
em: < https://www.eugeniorosa.com/Sites/
eugeniorosa.com/Documentos/2005/13_2005-HospitaisSA_HospitaisEPE.pdf >. Acesso em:
04 maio 2018.].
Ou seja, alterar a organização e gestão do
SNS e o modelo de financiamento, introduzindo medidas à revelia dos representantes
dos trabalhadores. Apesar do incremento da
oposição a tais medidas por parte dos traba-
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lhadores e seus sindicatos, vemos, na maioria
dos hospitais SA começar a emergir novas
realidades para os enfermeiros: o Contrato
Individual de Trabalho, o aumento da carga
horária semanal, a desvalorização do trabalho
dos enfermeiros; a perda de autonomia.
Por outro lado, a publicação, a 1 de abril,
do Decreto-lei nº60/2003, que cria a rede de
cuidados de saúde primários, definindo os
serviços e entidades nele integrados, assim
como os órgãos, serviços e competências
dos centros de saúde com gestão pública, o
Governo «pretendeu reduzir os CSP a meras
práticas de cuidados centrados na doença, em
detrimento de uma forte aposta nos cuidados
de prevenção da doença e promoção da saúde.
Por outro lado, manteve a linha de dependência e não de complementaridade dos cuidados
de enfermagem pondo em causa a autonomia
dos enfermeiros.» [EF 72]
Neste contexto adverso, a luta intensifica-se.
No final do ano, fundamentado em dados recolhidos, o SEP apresentou queixa à Inspeção-geral do Trabalho de quatro hospitais por
efetuarem contratos a termo e por efetuarem
Contratos Individuais de Trabalho de 40 horas
com remunerações correspondentes a 35 horas

Faixas de protesto, 2016

O PSD/PP
aprovaram e
fizeram publicar
um conjunto leis
que visavam a
privatização do
Serviço nacional
de Saúde: a Lei
27/2002, que alterou
cirurgicamente a Lei
de Bases da Saúde;
uma nova Lei de
Gestão Hospitalar;
o Decreto-lei
185/2002, a
chamada Lei de
Parceria Público
Privado; e o
Decreto-lei 60/2004,
a chamada Lei dos
centros de saúde.

semanais. Junto da Comunicação Social e da
Ordem dos Enfermeiros foram ainda feitas
denúncias de sobrecarga e aumento dos ritmos
de trabalho.
Além de outras formas de luta, a 4 de setembro a Direção do SEP principia a elaboração de
uma proposta de Caderno Reivindicativo, que
envolveria a conquista de Contrato Individual
de Trabalho sem termo e 35 horas semanais
para os enfermeiros a Contrato Individual de
Trabalho, o ajuste do número de enfermeiros
às necessidades em cuidados de enfermagem
nos serviços e um novo modelo de desenvolvimento profissional/ Carreira.
A publicação, em março de 2004, do diploma
relativo ao Sistema Integrado de Avaliação de
Desempenho da Administração Pública (SIADAP) determinou a posição contestatária do
SEP que desde logo entendeu que o SIADAP
não se aplicaria aos enfermeiros e que associar
a Avaliação do Desempenho ao sistema de
atribuição de incentivos era ilegal.
Em setembro, o SEP recebeu a proposta de
Acordo Coletivo de Trabalho para os hospitais
SA - Sociedade anónima, que iniciou mais um
duro processo de luta.
Num ano particularmente difícil para os
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A partir de junho
de 2005, novas
batalhas contra a
precariedade dos
jovens profissionais
e as alterações
ao regime de
aposentação, em
CADERNO REIVINDICATIVO DE defesa do vínculo
público, de dotações
2005
seguras, da
A inauguração de um novo ciclo político e nova
implementação do
maioria do Partido Socialista não se refletiu
rácio recomendado
numa alteração nas políticas para a saúde, pelo
de
1 enfermeiro/300
que se mantiveram as exigências no Caderno
famílias nos
Reivindicativo, apresentado em abril de 2005,
Cuidados
Primários,
com propostas relativas às Políticas de Saúde,
e
pela
abertura
do
à Carreira de enfermagem e soluções para o
processo
negocial
problema do emprego e precariedade dos enda carreira.
fermeiros.
trabalhadores portugueses, com a alteração do
Código do Trabalho, aumento do desemprego e
precariedade, reforma da administração pública, política de privatização da saúde e ensino,
reforma da rede de cuidados continuados - as
lutas da Frente Comum, com participação
ativa do SEP, continuaram.

A partir de junho, novas batalhas contra a precariedade dos jovens profissionais e as alterações
ao regime de aposentação, em defesa do vínculo
público, de dotações seguras, da implementação
do rácio recomendado de 1 enfermeiro/300 famílias nos Cuidados Primários, e pela abertura do
processo negocial da carreira.
Mas, também, pela dignificação dos trabalhadores da Administração Pública, luta que se
prolongará ao longo de todo o ano.
Paralelamente ao processo negocial da Frente
Comum, prosseguem as negociações do SEP
com o Ministério da Saúde acerca da aplicação
do SIADAP - Sistema Integrado de Gestão e
Avaliação do Desempenho na Administração
Pública - aos enfermeiros e com nova proposta
reivindicativa para o ano seguinte sobre a carreira de enfermagem e a revisão dos sistemas

de vínculos, carreiras e remunerações, acesso
à aposentação e precariedade, que levará os
Enfermeiros a novas ações e à greve, em 2007.
A publicação, a 27 de fevereiro de 2008, da Lei-quadro dos Vínculos, Carreiras e Remunerações
(Decreto-lei nº 12-A/2008) marca mais um ano de
maratonas negociais da CNESE com o Ministério da Saúde em torno da Carreira e do Modelo
de Desenvolvimento Profissional.
Contratação e vínculos precários, Estatuto Disciplinar, Tabela Salarial Única, Grelhas Salariais
e Transição das Carreiras Gerais (e Posições
Remuneratórias), Proteção Social são alguns dos
assuntos em discussão, conformes ao exigido no
Caderno Reivindicativo, entregue em 2005, com
os Princípios Enformadores da Nova Carreira
de Enfermagem.
Este ano fica marcado pela assinatura do Memorando de Entendimento entre os Sindicatos
de Enfermagem (Sindicato dos Enfermeiros
Portugueses - SEP, Sindicatos dos Enfermeiros
da Região Autónoma da Madeira – SERAM,
Sindicato Independente dos Profissionais de
Enfermagem – SIPE e Sindicato dos Enfermeiros – SE), em setembro.

CARREIRA DE ENFERMAGEM|
DECRETO-LEI Nº247/2009 E
DECRETO-LEI Nº248/2009
A 22 de setembro 2009, num ano assinalado
por ações reivindicativas constantes, a marcar
as negociações, são publicados os diplomas de
Carreira de Enfermagem:
- o Decreto-lei nº 247/2009, que define o regime
legal da carreira aplicável aos enfermeiros nas
Entidades Públicas Empresariais e nas parcerias em saúde, em regime de gestão e financia-

Representação
internacional da Enfermagem
Em 2003, a Ordem dos Enfermeiros assumiu a criação do FNOPE - Fórum Nacional das Organizações de Enfermagem - para
efeitos de representação internacional, com integração de todas as organizações que o desejassem fazer, e que inclui a Ordem
dos Enfermeiros, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, o Sindicatos dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira e a
Associação Portuguesa de Enfermeiros, entre outras organizações.
Ficou desde logo decidido, pelo FNOPE, que o modelo de filiação no ICN - Conselho Internacional dos Enfermeiros seria o
Modelo de Colaboração, já que era aquele que apresentava maior coerência com a realidade nacional.
A sua criação espelhava o desígnio do ICN que é a representação de todos os enfermeiros de acordo com os 3 pilares que o
constituem - profissionais, força de trabalho e regulação – e foi sendo dado como exemplo de boas práticas.
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mento privados, integradas no Serviço Nacional
de Saúde, bem como os respetivos requisitos de
habilitação profissional e percurso de progressão
profissional e de diferenciação técnico-científica.
- o Decreto-lei nº 248/2009, que define o regime
da Carreira Especial de Enfermagem, bem como
os respetivos requisitos de habilitação profissional, aplicada aos enfermeiros integrados na
carreira especial de Enfermagem em Contrato
de Trabalho em Funções Públicas.
O processo de negociação da grelha salarial,
transições e rácios, reforçado pela participação
dos enfermeiros em greves e manifestações, culmina na publicação do Decreto-lei nº122/2010,
de 11 de novembro, que estabelece o número de
posições remuneratórias, identifica os respetivos
níveis da tabela remuneratória única e define as

A partir de 2010,
resultado de uma
grelha salarial que
atira os enfermeiros
para o leque dos
licenciados mais
mal pagos da
Administração
Pública, o SEP tem
sucessivamente
apresentado
propostas de
solução para as
várias injustiças com
que os enfermeiros
estão confrontados.

regras de transição; estabelece os rácios dos enfermeiros principais na organização dos serviços
e a remuneração para as funções de direção e
chefia, exercidas em comissão de serviço.
A partir de 2010, resultado da imposição de uma
grelha salarial que atira os enfermeiros para o
leque dos licenciados mais mal pagos da Administração Pública, [o SEP] tem sucessivamente
apresentado Cadernos Reivindicativos com propostas de solução para as várias injustiças com
que os enfermeiros estão confrontados.
O processo negocial leva à assinatura do documento «Princípios relativos à Avaliação do
Desempenho, acordo coletivo de trabalho, organização dos serviços de enfermagem e recrutamento na carreira» pela CNESE e Ministério
da Saúde.

A Enfermagem

na Troika

"A vigência oficial do Plano de Assistência Económico e Financeiro das designadas “Troikas”, que impôs a implementação de
um conjunto de medidas, principalmente, geradoras de elevados níveis de empobrecimento, de desvalorização económica do
trabalho e acentuada degradação das condições de trabalho e de vida (anos de 2013, 2014 e 2015), utilizando como instrumento,
nomeadamente, as Leis dos Orçamentos de Estado dos anos respetivos, condicionou a “agenda” sindical, determinando que
as organizações sindicais centrassem os processos de luta na defesa dos direitos que em cada período de elaboração/aprovação
dos Orçamentos de Estado foram paulatinamente sonegados.
Em 2013, 2014 e 2015, o Governo e Ministério da Saúde assumiram e, nalgumas áreas, aprofundaram tais políticas,
extremamente lesivas dos interesses de todos os trabalhadores, incluindo os enfermeiros, designadamente, a imposição geral
das “40h semanais”, a manutenção geral dos cortes salariais, do “congelamento das Carreiras” e das admissões na Administração
Pública. Só a enorme resiliência, mobilização e determinação dos enfermeiros nos processos de luta desenvolvidos, permitiu
conquistar algumas soluções, sobretudo no domínio do emprego (admissão de enfermeiros, regularização de situações precárias
e resolução de mobilidades), que minimizaram alguns, muito poucos, desses problemas."
[SINDICATO DOS ENFERMEIROS PORTUGUESES. Caderno Reivindicativo de 2016. Disponível em: <http://www.sep.org.
pt/files/uploads/2016/10/sep_caderno_reivindicativo_enfermeiros_2016.pdf>. Acesso em: 04 maio 2018. ].

Manifestação da Administração Pública, 2013
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OS ANOS DA TROIKA
As negociações continuam no ano em que é
publicada a Portaria 242/2011, de 21 de junho,
que adapta o SIADAP à Carreira Especial de
Enfermagem.
A assinatura, em 2012, do «Compromisso para
o crescimento, competitividade e emprego», entre o Governo, patrões e UGT - União Geral
de Trabalhadores - e a alteração do Código do
Trabalho, com implicações ao nível do modelo de
gestão dos recursos humanos, flexibilização das
relações laborais, mudanças no despedimento,
na organização do tempo de trabalho e no regime
de feriados e férias, lançam o mote para as ações
de luta desenvolvidas ao longo de todo o ano.
As negociações do SEP com o Ministério da
Saúde, por seu lado, centram-se nas discussões
pela abertura de concurso para o ingresso de
750 enfermeiros, no setor público, e o atraso na
publicação de legislação sobre a Direção de Enfermagem, que, na prática, implica atrasos na
reposição e na operacionalização da Avaliação
do Desempenho.

CADERNO REIVINDICATIVO
DE 2013 | CADERNO
REIVINDICATIVO DE 2015
O novo Caderno Reivindicativo entregue ao Ministério da Saúde, em junho de 2013, identifica
problemas – nas áreas de Emprego, Carreira de
Enfermagem e Regimes de Trabalho – e apresenta soluções, estabelecendo os pontos quentes
de luta para os próximos anos:
. cálculo das necessidades com base nas “dotações seguras” (Ordem dos Enfermeiros);
. luta contra a precariedade e pela valorização
económica do trabalho, com o fim da discriminação salarial dos enfermeiros;
. imposição do modelo de desenvolvimento profissional que inclua postos adequados para a categoria de Enfermeiro Principal, funcionamento
pleno das direções de Enfermagem e progressão
de posição remuneratória;
. regime de horário das 35 horas semanais,
reposição das “horas de qualidade” e condições
de acesso à aposentação, tendo em conta os
níveis de risco e penosidade - universalmente
reconhecidos - da profissão.
As greves, vigílias, manifestações e plenários

O novo Caderno
Reivindicativo
entregue ao
Ministério da Saúde,
em junho de 2013,
identifica problemas
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de Enfermagem
e Regimes de
Trabalho – e
apresenta soluções,
estabelecendo os
pontos quentes
de luta para os
próximos anos

multiplicam-se, a enquadrar o processo negocial
dos enfermeiros – e também da Frente Comum
- e prolongam-se, com intensidade semelhante,
pelo ano seguinte.
Após a saída de Portugal do programa de ajustamento, é entregue um novo Caderno Reivindicativo, em 2015, que atualiza e desenvolve o
diagnóstico e as soluções face ao conjunto de problemas que persistem: carência de enfermeiros e
vínculos precários da Carreira de Enfermagem;
desenvolvimento profissional e salarial; concurso para Enfermeiros Principais; operacionalização da Avaliação do Desempenho; Direção de
Enfermagem e designação de enfermeiros em
funções de chefia e as várias questões salariais;
regimes e restantes Condições de Trabalho.
É assinado o protocolo negocial que dará início à
negociação do Acordo Coletivo de Trabalho apresentado pelo Ministro da Saúde sobre: Procedimentos concursais; Avaliação do Desempenho;
Harmonização remuneratória dos enfermeiros
em Contrato Individual de Trabalho; Organização do tempo de trabalho.

NOVO QUADRO POLÍTICOSINDICAL
O ano, de pressão intensa, termina com a harmonização salarial, em setembro, a mudança do
quadro político-sindical, com maioria parlamentar de esquerda, após as eleições legislativas, e
a concretização do Acordo de Empresa com a
União das Misericórdias Portuguesas.
A reposição das 35 horas para todos, ao mesmo
tempo, e do valor das horas penosas são as grandes lutas a travar no início de 2016, marcado por
uma greve nacional em janeiro e, em fevereiro,
pela entrega de um novo Caderno Reivindicativo
com exigências nas áreas do Emprego, Carreira
de Enfermagem, Regimes de Trabalho e condições da sua prestação e exercício de funções em
condições particularmente penosas.
A 4 de maio, uma vitória: é assumido o compromisso, entre os Ministérios da Saúde e das
Finanças e Administração Pública e o SEP, da
aplicação das 35 horas semanais para todos os
enfermeiros – independentemente do tipo de
contrato, e ao mesmo tempo. O entusiasmo,
contudo, é de pouca dura, perante o recuo do
Governo ao compromisso assumido, o que dá
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origem a ações de luta e protesto que se prolongam o resto do ano.
A pressão mantém-se ao longo de 2017, um ano
fértil em desafios, lutas e conflitos, que coloca
em confronto o SEP, a Ordem e outros sindicatos
de enfermagem, em contraste com a promoção
de reflexões conjuntas, harmonizações e conquistas. Neste ano desafiante, a união de todos
os Enfermeiros, de modo a garantir uma força
negocial forte e coesa, fundamental para a luta
presente e futura, foi colocada à prova.
No centro, as exigências em torno de matérias
fundamentais, por demasiado tempo adiadas:
. descongelamento de vagas, contratação de enfermeiros e regularização dos vínculos precários;
. as 35 horas semanais para todos;
. o acréscimo salarial, revalorizado, para enfermeiros especialistas;
. a reversão dos cortes no trabalho extraordinário e o pagamento integral das horas de qualidade em dívida (cerca de 700 mil);
. a Avaliação do Desempenho.
Fruto do processo negocial em curso, o Acordo
Coletivo de Trabalho – ACT – assinado no início
de 2018 regula, finalmente, várias matérias, a
saber: as 35 horas, as regras de Avaliação do

Iniciativa pela aposentação, 2005
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Desempenho e os procedimentos concursais.
Com a harmonização dos regimes de trabalho
para todos os enfermeiros que concretiza estabelece uma base de igualdade para a revisão da
Carreira de Enfermagem que falta conseguir.
A discussão e a participação de todos os enfermeiros na construção de uma Carreira de Enfermagem justa e dignificante, capaz de assegurar
o desenvolvimento profissional e a revalorização
remuneratória, foi este ano promovida em plenários e Fóruns de Enfermagem organizados
pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses
por todo o país: «Pelo meu futuro», pelo futuro
da enfermagem.
Nesse futuro, resultados da reflexão e discussão
suscitadas nas reuniões, consta o processo de
negociação da Carreira de Enfermagem, assente
nos Princípios Enformadores aprovados na Assembleia-geral de Sócios, de 4 de abril de 2018:
. Desenvolvimento Profissional: A Carreira
estrutura-se em duas Categorias e um Grau:
Categoria de Enfermeiro, que integra o Grau
de Enfermeiro Especialista, e Categoria de Enfermeiro Gestor
. Desenvolvimento Salarial: Na consideração
do grau de complexidade 3 e da exclusividade
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de funções, em termos salariais, a Carreira de
Enfermagem enquadra-se ao nível dos técnicos
superiores.
. Transição de Carreira: Sendo hoje uma realidade a compactação de um grande número de
enfermeiros, independentemente do número de
anos de serviço, num reduzido leque salarial,
defender e propor medidas para que as regras
de transição para uma nova grelha salarial não
aumentem as injustiças relativas e resolvam
as existentes.
. Relativos às condições particulares de exercício: acesso à Aposentação e com direito a pensão
completa: 35 anos de serviço e 57 anos de idade;
Valorização do Trabalho por Turnos; Direito
à dispensa de trabalho noturno para todos os
enfermeiros a partir dos 50 anos de idade, salvo
aceitação contrária expressa pelo trabalhador;
Relativamente a horários de trabalho, propor
a melhoria do que hoje existe consagrado em
diplomas legais específicos para os enfermeiros
com Contrato de Trabalho EM Funções Públicas e defender a harmonização e consequente
aplicação destes direitos aos enfermeiros detentores de Contrato de Trabalho PARA Funções
Públicas (vulgo CIT).
. Articulação entre contextos de prática clínica
e contextos de formação: Medidas que possibilitem e promovam a circularidade dos enfermeiros entre os diferentes contextos referidos,
incluindo a valorização decorrente do desenvolvimento de investigação em enfermagem e da
aquisição de graus académicos no âmbito das
ciências da enfermagem.
. a Avaliação do Desempenho.
Fruto do processo negocial em curso, o Acordo
Coletivo de Trabalho – ACT – assinado no início
de 2018 regula, finalmente, várias matérias, a
saber: as 35 horas, as regras de Avaliação do
Desempenho e os procedimentos concursais.
Com a harmonização dos regimes de trabalho
para todos os Enfermeiros que concretiza estabelece uma base de igualdade para a revisão da
Carreira de Enfermagem que falta conseguir.
A discussão e a participação de todos os Enfermeiros na construção de uma Carreira de
Enfermagem justa e dignificante, capaz de
assegurar o desenvolvimento profissional e a
revalorização remuneratória, foi este ano promovida em plenários e Fóruns de Enfermagem
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organizados pelo Sindicato dos Enfermeiros
Portugueses por todo o país: «Pelo meu futuro»,
pelo futuro da Enfermagem.
Nesse futuro, resultados da reflexão e discussão
suscitadas nas reuniões, consta o processo de
negociação da Carreira de Enfermagem, assente nos Princípios Enformadores aprovados
na Assembleia-geral de Sócios, de 4 de abril
de 2018:
. Desenvolvimento Profissional: A Carreira
estrutura-se em duas Categorias e um Grau:
Categoria de Enfermeiro, que integra o Grau
de Enfermeiro Especialista, e Categoria de
Enfermeiro Gestor
. Desenvolvimento Salarial: Na consideração
do grau de complexidade 3 e da exclusividade
de funções, em termos salariais, a Carreira de
Enfermagem enquadra-se ao nível dos técnicos
superiores.
. Transição de Carreira: Sendo hoje uma realidade a compactação de um grande número de
enfermeiros, independentemente do número de
anos de serviço, num reduzido leque salarial,
defender e propor medidas para que as regras
de transição para uma nova grelha salarial não
aumentem as injustiças relativas e resolvam
as existentes.
. Relativos às condições particulares de exercício: acesso à aposentação e com direito a pensão
completa: 35 anos de serviço e 57 anos de idade;
Valorização do trabalho por turnos; Direito à
dispensa de trabalho noturno para todos os
enfermeiros a partir dos 50 anos de idade, salvo
aceitação contrária expressa pelo trabalhador;
Relativamente a horários de trabalho, propor
a melhoria do que hoje existe consagrado em
diplomas legais específicos para os enfermeiros
com Contrato de Trabalho EM Funções Públicas e defender a harmonização e consequente
aplicação destes direitos aos enfermeiros detentores de Contrato de Trabalho PARA Funções
Públicas (vulgo CIT).
. Articulação entre contextos de prática clínica
e contextos de formação: medidas que possibilitem e promovam a circularidade dos enfermeiros entre os diferentes contextos referidos,
incluindo a valorização decorrente do desenvolvimento de investigação em enfermagem e da
aquisição de graus académicos no âmbito das
ciências da enfermagem.
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Fóruns
#PeloMeuFuturo
No ponto atual determinante em que se encontra a construção da Carreira de Enfermagem, e porque
“uma carreira” significa o “desenvolvimento profissional” de cada um e da própria profissão, todos os
enfermeiros são chamados a construí-la.
Por imposições alheias à profissão, submetida às regras da Lei Quadro da Administração Pública e
afastada do modelo de desenvolvimento profissional aprovado pela Ordem dos Enfermeiros, a Carreira
de Enfermagem tem estado alheada da vontade dos enfermeiros.
À semelhança do que sempre aconteceu, ao longo da história do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses,
noutros tantos momentos marcantes, o sindicato abriu espaços de debate e reflexão coletiva e
descentralizada. Nos Fóruns de Enfermagem e nas reuniões com enfermeiros realizados, discutiramse três áreas: 1) Estrutura Categorial e Salarial/Desenvolvimento Profissional e Salarial; 2) Meios de
compensação de Penosidade e Risco; 3) Articulação entre Ensino/Formação e a prestação de Cuidados.
Da reflexão e discussão realizada neste conjunto de reuniões, relativamente à Proposta Sindical de
Princípios Enformadores para a Revisão da Carreira de Enfermagem, emergiram dois eixos centrais e
evoluiu-se para uma negociação em conjunto - e para o coletivo.
Pelo Nosso Futuro. Pelo futuro da Enfermagem.

Fórum do Norte Pelo meu futuro, 2018
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30 anos
de SEP

Acontecimentos marcantes
1988
∙ Criação do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, em
junho.
∙ Publicação do Contrato Coletivo de Trabalho entre os Sindicatos e a Associação Nacional de Estabelecimentos Privados
de Saúde que passa a regulamentar a Carreira para os enfermeiros e a respetiva tabela salarial.
∙ Greve Geral contra o pacote laboral.
∙ Nas comemorações do Dia Internacional do Enfermeiro 500
enfermeiros participam no Seminário Estatuto Profissional.
∙ Novo acordo para a Hospitalização Privada permitiu a
aproximação às condições de trabalho e de carreira dos enfermeiros nos hospitais públicos.

no, Olivier du Four e Quintão Pereira. Em debate, as normas
e princípios legais do exercício da enfermagem e a discussão
de perspetivas futuras.
∙ Apresentação do Relatório do Grupo de Trabalho para
Regulamentação do Exercício de Enfermagem, com propostas sobre: acesso ao exercício profissional, competências dos
profissionais de enfermagem – conceito, definição de funções
autónomas e interdependentes – direitos e deveres dos profissionais; e ação disciplinar.
∙ Criação da CNESE - Comissão Negociadora Sindical dos
Enfermeiros, com a assinatura de protocolo de cooperação
entre o SEP e o SERAM. A CNESE garante o reforço de
cooperação e confiança entre estas duas estruturas sindicais, salvaguardando a autonomia e a especificidade de cada
estrutura e de cada região.

∙ Promoção de 19 Encontros Regionais sobre o Estatuto Profissional, com a participação de 600 enfermeiros.
∙ Publicação do DL nº 480/88, de 23 de dezembro, que concretiza finalmente a integração do ensino de enfermagem no
ensino superior politécnico.

1989
∙ O SEP, integrando a Comissão Negociadora Sindical da
Função Pública, lutou pelo justo enquadramento salarial
dos Enfermeiros durante as negociações do novo sistema
retributivo.

1990
∙ O Ministério da Saúde constitui Grupo de Trabalho para
Regulamentação do Exercício de Enfermagem, com uma
representante do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses.
∙ Em fevereiro, a Conferência Internacional «Enfermagem –
profissão autónoma», organizada pelo SEP, com a participação de Marie–Françoise Collière, Eduardo Tabares Sangui-

1991
∙ Inauguração das novas instalações da Sede Nacional, na
Av. Duque de Loulé, n.º 104-3.º andar e publicação do Nº1 da
revista Enfermagem em Foco.
∙ Decorrente da pressão constante dos enfermeiros, incluindo uma Greve com adesões na ordem dos 90% e vigília na
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residência do Primeiro-ministro, o Governo aprova a nova
Carreira, em Conselho de Ministros extraordinário.
∙ Publicação do DL nº437/91, de 8 de novembro, que define
uma nova Carreira de Enfermagem, com três áreas de atuação: prestação de cuidados, gestão e assessoria.
∙ Ao longo do ano, lutas pela dignificação da enfermagem no
setor privado prestador de cuidados de saúde: Hospital da
CUF, Hospitalização Privada, Hospital da Cruz Vermelha,
Hospital Particular de Lisboa, SAMS – Sindicato dos Bancários, entre outros.

mantém a pressão negocial ao longo do ano.
∙ Participação ativa nas comemorações do 20º aniversário do
25 de abril e do primeiro 1º de maio.

1995
∙ Lançamento do livro “Cuidar e Tratar” da autoria da Enfermeira Lisete Fradique Ribeiro.
∙ Desenvolvimento de várias ações nacionais, descentralizadas, de protesto, sob a denominação “Emergência Saúde”.

1992
∙ Em fevereiro, grande Greve Nacional da Administração
Pública
∙ Enfermeiros contratados e em regime liberal promovem
um intenso movimento de contestação e revolta, com greves,
petições e campanhas de sensibilização da opinião pública,
numa pressão constante que leva ao descongelamento de
vagas.
∙ Novo Estatuto do SNS publicado em outubro.

1993
∙ Publicação do regulamento da Avaliação de Desempenho
– Despacho 2/93, de 30 de março – e organização de vários
Seminários e Ações de Formação acerca da nova legislação.
∙ Formação de um Grupo de Trabalho, liderado pela Enf.
Mariana Diniz de Sousa, para elaborar e discutir com as
associações profissionais e os sindicatos um anteprojeto de
Estatutos da Ordem.
∙ Pressão para, no segundo semestre do ano, exigir a abertura do processo de negociação do Estatuto Profissional, com
comunicados distribuídos nos locais de trabalho, abaixo-assinados, concentrações, a ação de rua Espaço Saúde, ação
do Marco de correio, exposições e greve com adesão de 70%.

1994
∙ O SEP assume o logo Estatuto profissional é necessário e

1996
∙ Em Assembleia-geral, os sócios do SEP aprovaram alterações ao seu Estatuto: a organização de congressos para
debate e decisão sobre as grandes linhas de intervenção do
SEP na solução dos problemas dos enfermeiros; a criação do
Conselho Nacional que agrega todos os dirigentes nacionais
e regionais; a criação de um organismo interno para os sócios
reformados, entre outros aspetos de organização do sindicato.
∙ Inauguração de uma nova sede nacional, na Av. D. Carlos I.
∙ Aprovação do Regulamento do Exercício Profissional do
Enfermeiro (REPE) pelo DL nº161/96.
∙ Reunião de enfermeiros de Hospitais e Centros de Saúde
da Região de Lisboa e Vale do Tejo para debater a Estraté-
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gia de Saúde Regional e analisar a evolução dos serviços, as
condições de trabalho e de prestação dos cuidados de saúde
às populações.

dem dos Enfermeiros.
∙ Processo negocial contínuo e intenso do Caderno Reivindicativo.

∙ No Encontro Nacional com os enfermeiros dos Cuidados de
Saúde Primários foram apresentadas e discutidas propostas
de alteração ao projeto do Governo.

∙ Publicação do D.L. nº412/98, de 30 de dezembro, que introduz alterações à Carreira de Enfermagem.

∙ Negociação da Frente Comum de um Acordo de Legislatura
que envolveria os aumentos salariais e outras matérias para
resolução imediata, a curto, médio e longo prazo, constituindo 13 mesas negociais.

∙ Seminário “Enfermagem sem Fronteiras” para divulgação
do projeto aprovado no âmbito do Programa Europeu NOW,
que tinha como principais objetivos a criação de um Centro
de Documentação informatizado e disponibilizar um conjunto alargado de informação, sistematizada e de qualidade,
através da Internet, a todos os enfermeiros.

∙ Luta em matérias de resolução da precariedade dos vínculos e contratos inferiores a 3 anos; aumentos salariais;
horário semanal, horas extraordinárias, flexibilidade e
polivalência, bem como de matérias específicas da enfermagem, decorrentes dos estipulados próprios da sua Carreira e
do ensino.

1997
∙ Ao longo do ano, vários são os protestos e contestações do
SEP, e da sua Comissão Nacional de Jovens Profissionais,
e da Frente Comum para pressão para o cumprimento do
Acordo de Legislatura e para a resolução da precariedade
dos contratos.
∙ Lançamento do livro «Recursos e Condições de Trabalho dos
Enfermeiros Portugueses» com base num estudo de âmbito
nacional realizado por duas investigadoras do ISCTE, Graça
Carapinheiro e Noémia Lopes, com o apoio do SEP, e que
passaria a constituir um importante instrumento de apoio à
ação reivindicativa.
∙ Publicação da Lei de Bases do Ensino Superior abre caminho para a conquista de um dos maiores anseios dos enfermeiros – a formação de base ao nível da licenciatura.
∙ Entrega do Caderno Reivindicativo de 1997 e adoção do
lema «Mais Enfermeiros é Urgente»
∙ Rejeição imediata do projeto de diploma para alterar o estatuto jurídico dos hospitais.

1998
∙ Publicação do D.L. nº104/98, de 21 de abril, que cria a Or-

1999
∙ Discussão dos projetos dos SLS e dos Centros de Saúde 3ª
geração.
∙ Pressão reivindicativa para reconhecimento do Risco, Penosidade e Insalubridade da profissão.
∙ 1º Congresso do SEP, com o lema “Rumo ao Séc. XXI”.

2000
∙ Novos desafios na negociação com o governo: sabendo que
os enfermeiros exigiam compensações iguais para todos em
função da natureza do desempenho da profissão, a contraproposta do Governo não reconhecia o risco da profissão, não
contemplava os enfermeiros com CIT, a penosidade variava
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em função do local de trabalho e era graduado o nível do
risco e penosidade.
∙ Ao longo do ano, foi mantida pressão pelos enfermeiros ao
Governo para reunir e discutir as propostas apresentadas,
nomeadamente no que dizia respeito à contagem do tempo de
serviço e aposentação, contratos e carência de enfermeiros.
∙ Além de greves e concentrações, foram agendadas rondas
de audiências com Grupos Parlamentares e dinamizadas
várias ações de sensibilização da opinião pública, que continuariam pelo ano seguinte.
∙ Paralelamente, continuaram as ações de luta na Frente
Comum nas negociações por aumentos salariais, com manifestações e greves nacionais.

2001
∙ Manteve-se pressão, por vários meios, sobre o Governo,
nomeadamente no que respeita ao Risco Penosidade e Insalubridade, já que, apesar do esforço do SEP em aproximar
posições e viabilizar a continuidade do processo negocial, o
Ministério da Saúde continuou a não evoluir na sua posição
– compensar os enfermeiros de forma diferente de acordo
com o local de trabalho.
∙ Discussão dos projetos de Lei de Bases da Saúde.
∙ Contrato Coletivo com a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social CNIS, com base na Portaria
de Regulamentação de Trabalho, de 1996.

2002
∙ Apresentação e aprovação em Conselho de Ministros de
uma proposta de alteração à Lei de Gestão Hospitalar que
punha em causa a Carreira, o REPE e o Código Deontológico.
A proposta provocou dos sindicatos uma resposta imediata,
de descontentamento e protesto.
∙ Amplamente denunciada pelo SEP, a linha estratégica do
governo visava dois objetivos: reduzir a despesa pública, a
curto prazo, e viabilizar a entrada de setores económicos e
financeiros na gestão de “fundos públicos”, a médio prazo.
Ou seja, alterar a organização e gestão do SNS e o modelo de
financiamento, introduzindo medidas à revelia dos representantes dos trabalhadores.

∙ Publicação da Lei nº 27/2002, de 8 de novembro.
∙ Pelas alterações da Lei de Bases da Saúde foi introduzida a
possibilidade de serem realizados Contratos Individuais de
Trabalho em todas as instituições do SNS, com os consequentes impactos nos direitos, organização do trabalho, carreira;
aproveitando as alterações dos modelos de organização e
gestão das instituições de saúde o governo aproveitou para
legitimar uma recomposição das profissões impondo lógicas
de hierarquização e redução do âmbito da autonomia técnica
e científica dos enfermeiros às intervenções interdependentes.
∙ Criação da Rede de Cuidados de Saúde Primários, revogando os Centros de Saúde de 3ª geração.
∙ A pretexto da necessidade de sistematizar e codificar a legislação do trabalho, o Governo introduziu alterações profundas na legislação do trabalho que conduziriam à descaracterização e esvaziamento do Direito do Trabalho – o Código
do Trabalho. Medidas essas que só a luta dos trabalhadores
poderia contrariar ou impedir.
∙ Neste clima político, o SEP organizou o seu 2º Congresso,
sob o lema «Os Enfermeiros no centro da Saúde».

2003
∙ A publicação das novas alterações à Lei de Bases da Saúde
e do Regime de Gestão Hospitalar, na maioria dos hospitais
SA fazem emergir novas realidades para os enfermeiros: o
contrato individual de trabalho, o aumento da carga horária
semanal, a desvalorização do trabalho dos enfermeiros.
∙ No final de 2003, com base em dados recolhidos, o SEP
apresentou queixa à Inspeção-geral do Trabalho de quatro
hospitais por efetuarem contratos a termo e por efetuarem
CIT de 40 horas com remunerações correspondentes a 35
horas semanais. Junto da Comunicação Social e da Ordem
dos Enfermeiros foram ainda feitas denúncias de sobrecarga
e aumento dos ritmos de trabalho.
∙ Publicação do DL nº60/2003, de 1 de abril, que cria a Rede
de Cuidados de Saúde Primários, definindo os serviços e
entidades nele integrados, assim como os órgãos, serviços e
competências dos centros de saúde com gestão pública. A sua
publicação mereceu, desde logo, forte contestação e repúdio
por parte do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Por um
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lado, manteve a linha de dependência e não de complementaridade dos cuidados de enfermagem, pondo em causa a autonomia dos enfermeiros. Por outro lado, pretendeu reduzir os
Cuidados de Saúde Primários a meras práticas de cuidados
centrados na doença, em detrimento de pensar nos cuidados
de prevenção da doença e de promoção da saúde.
∙ A 4 de setembro, a Direção do SEP decide dar início à elaboração do Caderno Reivindicativo, que envolveria a conquista
de CIT sem termo e 35 horas semanais para os enfermeiros a
CIT, o ajuste do número de enfermeiros às necessidades em
cuidados de enfermagem nos serviços e um novo modelo de
desenvolvimento profissional/Carreira.

as alterações ao regime de aposentação, em defesa do vínculo
público, de dotações seguras, da implementação do rácio recomendado de 1 enfermeiro/300 famílias nos Cuidados Primários, e pela abertura do processo negocial da carreira.
∙ Lutas prolongam-se ao longo do ano pela dignificação dos
trabalhadores da Administração Pública.

∙ Neste ano, foi constituído o Fórum Nacional das Organizações de Enfermagem (FNOPE) para efeitos das questões
internacionais; a filiação no Conselho Internacional dos Enfermeiros foi feita através de um modelo de colaboração.

2004
∙ Publicação do diploma relativo ao Sistema Integrado de
Avaliação de Desempenho da Administração Pública (SIADAP)
∙ O SEP desde logo entendeu que o SIADAP não se aplicaria
aos enfermeiros e que associar a Avaliação do Desempenho ao
sistema de atribuição de incentivos era ilegal.
∙ Em setembro, após receber a Proposta de Acordo Coletivo
de Trabalho para os hospitais SA, iniciou-se mais um duro
processo de luta.
∙ Continuação das lutas da Frente Comum, ao longo do ano,
com participação ativa do SEP, num contexto particularmente difícil para os trabalhadores portugueses – alteração do
Código do Trabalho, aumento do desemprego e precariedade,
reforma da Administração Pública, política de privatização da
saúde e ensino, reforma da Rede de Cuidados Continuados.

2005
∙ Entrega do Caderno Reivindicativo de 2005, em abril:
mantêm-se as reivindicações para o emprego dos enfermeiros
e para a nova Carreira de Enfermagem.
∙ Intensificação da luta a partir do segundo semestre do ano:
contra a precariedade de emprego dos jovens profissionais e

2006
∙ Num ano marcado pelo processo de organização das unidades de saúde familiar e pela apresentação de princípios
de regulamentação e criação de Unidades de Cuidados de
Enfermagem nos Centros de Saúde, o 3º Congresso do SEP
debate a reorganização dos profissionais dos Centros de
Saúde, no âmbito das medidas incluídas nas «Linhas de ação
prioritárias para o desenvolvimento dos cuidados de saúde
primários».
∙ Continuação das negociações do SEP com o Ministério da
Saúde sobre a aplicação do SIADAP aos enfermeiros.
∙ Apresentação de novo Caderno Reivindicativo sobre a Carreira de Enfermagem e a revisão dos sistemas de vínculos,
carreiras e remunerações, acesso à aposentação e precariedade, que levará os enfermeiros a novas ações e à greve, em
2007.
∙ Apresentação pelo SEP dos Princípios relativos à regulamentação, criação e implementação de Unidades de Cuidados
de Enfermagem nos Centros de Saúde e do Parecer, negati-
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vo, ao primeiro projeto de regulamentação das Unidades de
Saúde Familiares.

2007
∙ Publicação da Lei nº2/2007, a Lei das Finanças Locais, que
apontava para a intenção de municipalização dos Centros de
Saúde e dos Hospitais, assumindo as Câmaras a gestão de
Unidades de Cuidados Continuados, de Centros de Saúde, de
Unidades Funcionais dos CS, de cuidados domiciliários e de
programas de Promoção da Saúde, para as quais poderiam
ser criadas empresas municipais.
∙ Mantém-se a negociação do diploma das USFs - nomeadamente acerca da remuneração dos enfermeiros – e do projeto
de reconfiguração dos Centros de Saúde que passaria pela
criação de Agrupamentos e abria a possibilidade de privatização.
∙ Continuidade das políticas de agravamento da precariedade
e da desvalorização do trabalho e dos direitos dos trabalhares
e das suas justas reivindicações quanto aos Vínculos, Carreiras e Remunerações, com resposta de protesto e resistência
constante por parte dos Sindicatos.

2008
∙ Publicação da Lei-quadro dos Vínculos, Carreiras e Remunerações, pelo D.L. nº12-A/2008.
∙ Ao longo do ano, são levadas a cabo maratonas negociais da
CNESE com o Ministério da Saúde em torno da Carreira e do
Modelo de Desenvolvimento Profissional.
∙ Conforme à exigência estabelecida no Caderno Reivindicativo de 2005, com os Princípios Enformadores da Nova
Carreira de Enfermagem, discute-se a contratação e vínculos
precários, Estatuto Disciplinar, Tabela Salarial Única, Grelhas Salariais e Transição das Carreiras Gerais (e Posições
Remuneratórias) e Proteção Social.
∙ Assinatura do Memorando de Entendimento entre os Sindicatos de Enfermagem (Sindicato dos Enfermeiros Portugueses – SEP, Sindicatos dos Enfermeiros da Região Autónoma
da Madeira – SERAM, Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem – SIPE e Sindicato dos Enfermeiros
– SE), em setembro.

2009
∙ Publicação do DL nº247/2009: Define o regime legal da
Carreira aplicável aos enfermeiros nas Entidades Públicas
Empresariais e nas parcerias em saúde, em regime de gestão
e financiamento privados, integradas no Serviço Nacional
de Saúde, bem como os respetivos requisitos de habilitação
profissional e percurso de progressão profissional e de diferenciação técnico-científica.
∙ Publicação do DL nº248/2009: Define o regime da Carreira
Especial de Enfermagem, bem como os respetivos requisitos
de habilitação profissional, aplicada aos enfermeiros integrados na carreira especial de enfermagem em contrato de
trabalho em funções públicas.
∙ Redução drástica de abertura de concursos para Enfermeiro Especialista, provocando uma situação de diferenciação
económica e desvalorização do seu trabalho.
∙ Consolidação da Convenção Coletiva com a Confederação
Nacional de Instituições de Solidariedade Social CNIS, publicada no BTE nº45.

2010
∙ Luta negocial centrada na grelha salarial, transições e
rácios, marcada por greves e manifestações.
∙ Publicação do DL nº122/2010, de 11 de novembro: Estabelece o número de posições remuneratórias, identifica os respetivos níveis da tabela remuneratória única e define as
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regras de transição; estabelece os rácios dos enfermeiros
principais na organização dos serviços e a remuneração
para as funções de direção e chefia, exercidas em comissão
de serviço.
∙ Processo negocial relativo à Avaliação do Desempenho e
assinatura do documento «Princípios relativos à avaliação
do desempenho, acordo coletivo de trabalho, organização
dos serviços de enfermagem e recrutamento na carreira»
pela CNESE e Ministério da Saúde.

2011
∙ Publicação da Portaria 242/2011, de 21 de junho, que
adapta o SIADAP à Carreira Especial de Enfermagem.

meiros; imposição do modelo de desenvolvimento profissional que inclua postos adequados para enfermeiros principais, funcionamento pleno das direções de enfermagem e
progressão de posição remuneratória; regime de horário
das 35 horas semanais, reposição das “horas de qualidade”
e condições de acesso à aposentação, tendo em conta os
níveis de risco e penosidade – universalmente reconhecidos – da profissão.

2014
∙ Ao longo do ano, multiplicam-se ações de luta intensa, a
enquadrar o processo negocial dos enfermeiros – e também da Frente Comum. Entre as lutas, incluem-se greves,
vigílias, manifestações e plenários.

∙ Assinatura do Memorando de Entendimento da Troika.

2012
∙ Assinatura do «Compromisso para o crescimento, competitividade e emprego», entre o Governo, patrões e UGT.
∙ Luta intensa da Frente Comum, perante a alteração do
Código do Trabalho, com implicações ao nível do modelo de
gestão dos recursos humanos, flexibilização das relações
laborais, mudanças no despedimento, na organização do
tempo de trabalho e no regime de feriados e férias.
∙ Negociações do SEP com o Ministério da Saúde centradas
nas discussões pela abertura de concurso para o ingresso
de 750 enfermeiros, no setor público, e o atraso na publicação de legislação sobre a Direção de Enfermagem, que, na
prática, implica atrasos na reposição e na operacionalização da Avaliação do Desempenho.

2013
∙ Entrega do Caderno Reivindicativo de 2013 identifica
problemas – nas áreas de Emprego, Carreira de Enfermagem e Regimes de Trabalho – e apresenta soluções.
∙ Das soluções, destaque para: cálculo das necessidades
com base nas “dotações seguras” (Ordem dos Enfermeiros);
luta contra a precariedade e pela valorização económica do
trabalho, com o fim da discriminação salarial dos enfer-

2015
∙ Saída de Portugal do Programa de Ajustamento
∙ Entrega do Caderno Reivindicativo de 2015, que atualiza
e desenvolve o diagnóstico e as soluções face ao conjunto
de problemas que persistem: carência de enfermeiros e
vínculos precários da Carreira de Enfermagem; desenvolvimento profissional e salarial; concurso para Enfermeiros
Principais; operacionalização da Avaliação do Desempenho; direção de enfermagem e designação de enfermeiros
em funções de Chefia e as várias questões salariais; regimes e restantes Condições de Trabalho.
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∙ Assinatura do protocolo negocial que dá início à negociação do Acordo Coletivo de Trabalho apresentado pelo
Ministro da Saúde sobre: Procedimentos concursais; Avaliação do desempenho; Harmonização remuneratória dos
enfermeiros em CIT; Organização do tempo de trabalho.
∙ Harmonização salarial, em setembro.
∙ Concretização do Acordo de Empresa com a União das
Misericórdias Portuguesas.
∙ Mudança do quadro político-sindical, com maioria parlamentar de esquerda, após as eleições legislativas.

Setor Público Administrativo.
∙ Reivindicação acentuada para a consagração de uma
diferenciação remuneratória para Enfermeiros Especialistas titulados pela Ordem dos Enfermeiros, num clima de
crispação e desunião crescente dos enfermeiros e das suas
organizações.
∙ Compromisso entre a CNESE e os Ministérios da Saúde e
das Finanças de revisão da Carreira de Enfermagem.

∙ Luta contínua pela reposição das 35 horas para todos, e
ao mesmo tempo, e do valor das horas penosas

∙ Início da discussão do Processo de Revisão com os enfermeiros: Um Fórum Nacional realizado em Lisboa (16
dezembro 2017) e três Fóruns Regionais (Centro, Norte e
Sul) realizados, respetivamente, em Coimbra (20 janeiro de 2018), no Porto (27 janeiro de 2018) e em Beja (3
fevereiro de 2018); Setenta e três reuniões em instituições
hospitalares, dezenas em Centros de Saúde/ACES e com
Direções de Enfermagem.

∙ Processo marcado por uma greve nacional em janeiro e
pela entrega do Caderno Reivindicativo de 2016, com exigências nas áreas do Emprego, Carreira de Enfermagem,
Regimes de Trabalho e condições da sua prestação e exercício de funções em condições particularmente penosas.

∙ Fase final do processo negocial, iniciado em 2016, com a
Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade
Social CNIS, entidade que representa mais de 4.000 IPSS
em todo o país, com a publicação no BTE nº 39, de 22 de
outubro de 2017.

∙ Compromisso, a 4 de maio, entre os Ministérios da Saúde
e das Finanças e Administração Pública e o SEP, da
aplicação das 35 horas semanais para todos os enfermeiros – independentemente do tipo de contrato, e ao mesmo
tempo.

2018

2016

∙ Recuo no compromisso assumido dá origem a ações de
luta e protesto que se prolongam o resto do ano.

2017
∙ Aprovação de três das propostas do SEP: consolidação
dos enfermeiros com CTFP a exercer nas EPE, o recrutamento excecional de enfermeiros, alteração do pagamento
do trabalho extraordinário.
∙ A faltar, o pagamento integral das horas de qualidade
e o reconhecimento e a valorização condigna do trabalho
dos Enfermeiros Especialistas estabelecem as matérias
mais quentes das duras negociações ao longo do ano, com
alguns resultados positivos, ainda que insuficientes.
∙ Abertura de concursos para admissão nas instituições do

∙ Assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT no
início do ano, regula várias matérias, a saber, as 35 horas,
as regras de avaliação do desempenho e os procedimentos
concursais.
∙ Processo de revisão da Carreira de Enfermagem, com
Proposta de Princípios enformadores, que enquadra os
objetivos e princípios amplos que enformarão as Propostas
e Contrapropostas sindicais a apresentar no decurso do
processo negocial, cujo desenvolvimento e pormenorização
delega na Direção Nacional – nomeadamente, ao nível do
desenvolvimento profissional, ao nível do desenvolvimento salarial e aos princípios de transição de carreira, às
condições do exercício e aos contextos de prática clínica e
contextos de formação em enfermagem.
∙ A Proposta a apresentar pelo SEP não pode diminuir o
número de níveis remuneratórios inerente à mudança de
posição remuneratória, consagrado na atual grelha salarial definida no Decreto-lei nº122/2010.
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