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“Esta edição insere-se nas 
comemorações de “74 anos de 

sindicalismo e 20 anos de SEP”.”

“… em pouco mais de duas 
décadas, os enfermeiros 

conquistaram, (…) um só nível 
de formação para a prestação de 

cuidados (…); uma única carreira 
para todos os enfermeiros; o REPE 

e a Ordem dos Enfermeiros.”

“… a melhoria das condições 
de trabalho (…) decorrem 

sempre de uma forte dinâmica 
e acção reivindicativa, e, 

consequentemente, das necessárias 
lutas. Isto requer um Sindicato 

com uma forte dinâmica de 
acção sindical junto e com os 

enfermeiros, …”

“… para este percurso muito 
contribuiu, em 1988, a criação do 

SEP, enquanto Sindicato nacional.”

2 SEP – SINDICATO DOS ENFERMEIROS PORTUGUESES

JOSÉ CARLOS MARTINS

Coordenador Nacional do SEP

Esta edição insere-se nas comemorações de “74 anos de sindicalismo e 20 anos de SEP”. 

Não se trata de nenhuma edição sobre a história do SEP. Apenas se realiza um resumo factual 

dos acontecimentos mais relevantes sobre a acção reivindicativa (e sobretudo do sector público) 

desenvolvida pelo Sindicato em prol da Enfermagem e dos Enfermeiros.

Importa realçar que o ímpar percurso profi ssional realizado, ao longo de gerações e com o 

envolvimento de milhares de enfermeiros, permite vislumbrar e só foi possível, entre outros 

aspectos, porque os enfermeiros e as suas organizações sempre defi niram objectivos estratégicos 

de médio e longo prazo para a profi ssão e profi ssionais. Foi neste quadro que, em pouco mais 

de duas décadas, os enfermeiros conquistaram, designadamente, os quatro pilares da profi ssão: 

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.

Por outro lado, ao revisitar este percurso, as conquistas alcançadas confi rmam a tese: a melhoria 

das condições de trabalho e dos aspectos referidos decorrem sempre de uma forte dinâmica e 

acção reivindicativa, e, consequentemente, das necessárias lutas. Isto requer um Sindicato com 

uma forte dinâmica de acção sindical junto e com os enfermeiros, discutindo os problemas e as 

soluções a propor e envolvendo os enfermeiros na luta pela sua conquista.

Entre outros aspectos, para este percurso muito contribuiu, em 1988, a criação do SEP, enquanto 

Sindicato nacional. 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 geográfi co.

Entretanto, decorrente da adequada gestão dos recursos fi nanceiros do Sindicato e na perspecti-

va de rentabilizar os meios disponíveis, foi possível concretizar a aquisição de novas instalações  

para o Sindicato. Ou seja, concentrámos num único edifício os três pólos até então existentes 

em Lisboa: A Sede do Sindicato, o Centro de Documentação e Informação e a delegação da 

Direcção Regional de Lisboa do SEP.
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M E L H O R A R 

P E R M A N E N T E M E N T E

A  I N F O R M A Ç Ã O  S I N D I C A L

A nova imagem do Boletim Informativo pretende -se ambiciosa, diferente de tudo o que foi 
anteriormente feito; isso significa que se devem tirar as lições de mais de 5 anos de actividade 
informativa, reconhecer os erros, de forma a que não se repitam e aprofundar os aspectos 
positivos. Os anos 80 estão à nossa frente e com eles o recrudescimento das exigências popu-
lares para uma vida melhor. Saibamos estar à sua altura.

1.º –  Dos anos de 1974 -75 e 76, em que as informações e comunicados eram distribuídos 
directamente nos locais de trabalho pelos Dirigentes e Delegados Sindicais, constata -se 
que essa actividade era muito parcelar e irregular, não fornecendo hábitos ordenados e 
sistemáticos de assimilação noticiosa.

2.º –  Foi assim que, a partir de 1977, se avançou com a tentativa de estruturação de um 
Boletim Informativo de publicação regular, enviado para a residência dos associados, 
de forma a proporcionar uma mais vasta difusão de notícias.

3.º –  Herdeiro deste sistema, desenvolveu -se durante 1979 um Boletim Informativo renovado 
no plano técnico, mas que manteve os mesmos inconvenientes: o atraso na sua recepção 
pelos sócios e a sua publicação irregular.

4.º –  O presente número do Boletim, que se inaugura com a década em que entramos, tem 
novas características, pretende -se que ele seja um órgão informativo, onde a formação 
não deve estar ausente, um órgão sindical aberto à crítica, à discussão franca e à livre 
expressão das opiniões dos trabalhadores da enfermagem.

5.º –  Com a inauguração de um novo período de vida, pensamos que estará facilitado o 
reforço da ligação dos associados ao Sindicato, e vice -versa, de forma a uns estarem 
informados e com capacidade participativa, e o outro estar apto a colher o sentir da 
classe, de forma a poder transformar em reivindicações claras as necessidades encon-
tradas.

6.º –  Que o Boletim Informativo possa ser um instrumento ao serviço dos enfermeiros, que 
contribua para a unidade dos trabalhadores, são os nossos desejos; para isso trabalha-
remos; isso esperamos que continuamente nos exijam.

In Preâmbulo, Boletim Sindical do Sindicato dos Enfermeiros da Zona Sul
Janeiro 1980, n.º1/80
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1934
Num ano que começou com uma greve geral – a 18 de Janeiro, a 
última grande demonstração de força dos trabalhadores durante a 
ditadura antes do esmagamento dos sindicatos – foi criado, em Lisboa, 
a 31 de Março, o Sindicato Nacional das Parteiras Portuguesas. 
A criação deste sindicato resultaria das alterações aos Estatutos da 
Associação de Classe das Parteiras Portuguesas, aprovados em Assem-
bleia – geral realizada a 28 de Dezembro de 1933.
Deste embrião nasceram os Sindicatos dos Enfermeiros do Norte, 
Centro, Sul e Funchal. Apesar da forte e feroz repressão sobre os 
Sindicatos, as Parteiras tiveram força para fundar e levar para diante 
a sua associação de classe.1

Foi criado um Sindicato corporativo num ano em que o Fascismo 
impunha, implacavelmente, e pelo período longo de 40 anos, o fim 
às liberdades de expressão, de associação e de organização; impunha 
selagem dos Sindicatos combativos e a abertura dos Sindicatos com 
todo o aparelho no seu interior capaz de controlar os gestos de mani-
festação da defesa de princípios de justiça, igualdade e liberdade.2

1942
Em Dezembro foi publicado o 1.º decreto que dá directrizes funda-
mentais sobre o ensino de enfermagem, entre elas, que para acesso ao 
Curso Geral de Enfermagem era exigida como habilitação literária a 
4ª classe. O Curso tinha a duração de 2 anos e era ministrado em três 
escolas dependentes dos Hospitais: Artur Ravara (Lisboa), Ângelo da 
Fonseca (Coimbra) e a do Hospital de Sto. António (Porto). Os 
enfermeiros eram geridos, nos hospitais, por um funcionário adminis-
trativo – o fiscal – e o exercício da profissão era permitido a não 
diplomados – os voluntários – que faziam serviço de escala e traba-
lhavam a troco da alimentação gratuita3

Foi também neste ano que foi publicado o diploma legal (Decreto – lei 
n.º 32:171) que torna a Medicina como a única profissão na saúde, 
sendo as restantes consideradas de Auxiliares da Medicina.4

1944
A partir de 1 de Janeiro foi proibido o exercício público da profissão 
de enfermagem a quem não fosse detentor do diploma respectivo. 
Dá -se a primeira regularização dos profissionais a exercer funções na 
área da Enfermagem5.

1945
A 8 de Junho foi constituído o Sindicato Nacional dos Profissionais 
de Enfermagem que resultou da transformação dos Sindicatos Nacio-
nais dos Enfermeiros do Distrito do Porto, das Enfermeiras de Lisboa 
e das Parteiras Portuguesas. Por determinação dos seus Estatutos este 
Sindicato ficou com sede em Lisboa6.

1947
Mesmo depois da regularização dos profissionais de enfermagem, a 
carência de enfermeiros era muito grande e a formação que detinham 
era de baixo nível. Através do D.L. n.º 36219, de 10 de Abril, visando 

fazer face à necessidade de aumentar o número de enfermeiros e exigir 
maiores habilitações, deu -se a grande reforma do Ensino de Enfermagem: 
foram criados i) o Curso de Pré -enfermagem; ii) o Curso Auxiliar de 
Enfermagem com a duração de 12 meses cuja habilitação exigida era a 
instrução primária; iii) o Curso Geral de Enfermagem com a duração de 
2 anos sendo necessário o 1.º ciclo dos liceus e iv) o Curso pós -básico 
de aperfeiçoamento para preparação de enfermeiros – chefes e monitores, 
com a duração de 1 ano e a habilitação mínima o 2.º ciclo dos liceus7.
A primeira Carreira de Enfermagem da Função Pública foi publicada 
no DL n.º 37 418 e aos auxiliares de enfermagem estava vedado o 
acesso à Carreira de Enfermagem.
O mesmo decreto reconheceu a existência de cursos de especialização 
em psiquiatria, junto dos “centros de assistência psiquiátrica” dos 
Hospitais de Júlio de Matos e de Sobral Cid. O Curso de Auxiliar de 
Enfermagem Psiquiátrica só habilitava para trabalhar nos hospitais 
psiquiátricos. Os enfermeiros com o título de especialistas auferiam 
mais 20% em relação aos enfermeiros dos hospitais gerais, mas con-
tinuavam confinados aos hospitais psiquiátricos.
Foram reconhecidas outras especializações tendo o CGE a duração de 
2 anos e as especialidades de 3 meses a um ano.8

1952
No ano de 1952 deu -se mais uma regularização do ensino de enfer-
magem porque se considerou fundamental melhorar a preparação 
técnica dos enfermeiros e elevar o seu nível social e profissional.
O CGE passou a ter a duração de 3 anos e os cursos de especialidade 
de 6 meses a um ano. Nas escolas de especialização em psiquiatria 
passou a consagrar -se a duração de um ano sobre os CGE ou de auxi-
liares de enfermagem.9

Os Cursos de Enfermagem passaram a ser leccionados em escolas 
oficiais ou particulares devidamente autorizadas e com autonomia 
técnica e administrativa.
Foi extinto o Curso de Pré – enfermagem, o Curso de Auxiliar passou 
a ter 18 meses, foram criadas especialidades para os auxiliares de 
enfermagem e foi criado o Curso Complementar habilitando enfer-
meiros para os cargos de chefia e de monitores de enfermagem.
Os auxiliares de enfermagem só podiam exercer se sob a orientação de 
enfermeiros, monitores de enfermagem ou médicos.

1953
A partir de 1 de Janeiro de 1953 só os enfermeiros diplomados pode-
rão prestar serviço de Enfermagem.10

1960
Em 1960 começaram a surgir os primeiros movimentos reivindicativos 
de profissionais de enfermagem, prontamente abafados pela ditadura 
salazarista.

1961
Com o início da guerra colonial as enfermeiras passaram a ter um 
papel muito importante na frente de guerra (Enfermeiras paraquedis-
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tas) e na recuperação das sequelas dos acidentes de guerra (daqui 
emergiram o Centro de Medicina Física e Reabilitação do Alcoitão e 
o Curso de Especialização em Enfermagem de Reabilitação) e a Enfer-
magem da Comunidade deu os primeiros passos, baseada na experi-
ência das Enfermeiras Visitadoras11.

1962
No ano da primeira grande crise estudantil universitária, é fundada a 
Federação Nacional dos Sindicatos dos Profissionais de Enfermagem que 
constituía uma forma, dentro do regime, de unidade me torno de aspec-
tos mais gerais e globais dos enfermeiros. É durante este período que 
muitos dos enfermeiros, anonimamente, levantam questões de injustiça 
social ou exigiam o cumprimento das poucas leis laborais existentes. 
Também no nosso Sindicato, para os que entravam para a estrutura 
sindical, este período também significou uma visita da PIDE.12

1963
A imposição legal das Enfermeiras de não poderem casar foi a causa 
da primeira revolta colectiva que levou as enfermeiras a lutar pelo 
direito a serem consideradas como todas as cidadãs do país, foi o 
primeiro grito de emancipação. Depois de muitos anos de revolta, de 
prisões, de protesto organizado, de vida afectiva vivida na clandesti-
nidade, de despedimentos de enfermeiras que eram descobertas (nos 
anos 50, no Hospital de Júlio de Matos, 23 enfermeiras), de legalmente 
estarem proibidas de se assumirem como mães, as enfermeiras vêem 
consagrado o direito ao casamento.13

1964
Tendo sido criado em 1962, no âmbito da Direcção Geral dos Hos-
pitais, o 1.º Serviço Central de Enfermagem, no ano de 1964 foi criado 
o sector do Ensino de Enfermagem constituído por enfermeiras14.

1965
O ensino de enfermagem sofreu uma das suas maiores reformas, 
através da publicação de um diploma (DL n.º 46 448, de 20 de Julho) 
que, sem ser revolucionário, possibilitaria a reestruturação do ensino 
de enfermagem para o futuro.
Iniciou -se a passagem do Ensino da Enfermagem para as mãos dos 
enfermeiros e a regência das aulas teóricas e práticas passou a perten-
cer aos monitores ou aos auxiliares de monitor. A formação passou a 
ser polivalente para que o aluno, após o curso, estivesse apto a traba-
lhar em todos os serviços hospitalares e de saúde pública.
O CGE manteve a duração de 3 anos e passou a ser exigido o 2.º ciclo 
dos liceus, enquanto que para o Curso de Auxiliar de Enfermagem 
passou a ser exigido o 1.º ciclo dos liceus e para o Curso Complementar 
o 3.º ciclo dos liceus. Na prática, do ponto de vista curricular, o Curso 
de Auxiliar era um Curso Geral só que ministrado em ritmo acelerado.15

1967
O MS criou vários cursos de especialização (Reabilitação, Saúde 

Pública, Psiquiátrica, Pediátrica) e foi remodelado o Curso Comple-
mentar. Através do DL n.º 47884, de 31 de Dezembro foi criado o 
Curso de Especialização Obstétrica para Enfermeiras e Auxiliares de 
Enfermagem que passaria a ser ministrado nas Escolas de Enfermagem 
oficiais, com a duração de 1 ano.
Só neste ano é que as alterações ao nível da formação em enfermagem 
começaram a ter efeito do ponto de vista pecuniário e em termos de 
estrutura de Carreira de Enfermagem. Com o DL n.º 48166, de 27 de 
Dezembro, foram criadas três carreiras: Saúde Pública, Hospitalar – onde 
os Auxiliares de Enfermagem aparecem como a grande força de trabalho 
na prestação de cuidados – e de Ensino de Enfermagem. Foi também 
nesta altura que foi estabelecido o acréscimo de mais 20% no vencimento 
aos Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem Especialistas. 16

1969
O desgaste com a guerra colonial, a agudização das lutas laborais, a 
morte de Salazar, a aparente abertura Marcelista, que permitiu as 
eleições em 1969, e a dispensa da obrigatoriedade de autorização do 
Ministério do Trabalho para os Corpos Gerentes dos Sindicatos, “foram 
factores decisivos para a discussão mais ampla dos problemas que afectavam 
todos e que só eram discutidos por alguns. Foi nesta fase que na evolução 
do processo interno da classe de enfermagem, cuja realidade era atravessada 
por contradições inerentes a um regime de exploração desenfreada, começa 
a surgir o movimento que expressa a revolta da maioria dos profissionais 
que prestavam os cuidados de assistência nos serviços de saúde do nosso país 
– os auxiliares de enfermagem”.17

A actividade sindical mantinha -se cerceada e, como tal, resumia -se a 
“agitar” as consciências sobre o que era o papel dos enfermeiros e sobre 
a necessidade de desenvolver mais e melhores competências, no âmbito 
do local de trabalho. Fruto da aparente abertura da “primavera Mar-
celista”, os sindicatos puderam, “controladamente”, desenvolver uma 
consciência que, mais tarde, foi fulcral na prossecução de lutas para o 
reconhecimento do seu papel na sociedade.18

Um grupo de auxiliares de enfermagem, a nível nacional, à margem 
da estrutura sindical, organizou uma greve de zelo que começou nos 
HCL (Lisboa) – por ex. decidiram recusar tarefas como injecções 
endovenosas – e se entendeu por outras instituições reivindicando 
tratamento igual aos demais enfermeiros com o curso geral e acesso à 
continuação da sua formação profissional com reconhecimento da 
formação como tempo de exercício.

1970
Foi publicada uma Portaria que conferiu plena responsabilidade aos 
enfermeiros pelo ensino de enfermagem e concedeu plena autonomia 
técnica e administrativa às Escolas de Enfermagem, sendo a direcção 
das escolas entregue a enfermeiros.

1971
O governo retirou o acréscimo de 20% aos enfermeiros psiquiátricos 
(especialistas) alegando que os mesmos não possuíam o CGE e esta 
medida viria a ser reposta por interposição dos enfermeiros junto do 
Tribunal.
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1980

1.º Boletim Sindical do SEZS

1984

21 Março 1984 – Sessão comemorativa dos 50 anos do 
Sindicato

1982

1982 - Novo aspecto gráfi co do Boletim Sindical 
de Setembro/Outubro com o objectivo de melhorar 
a informação sindical e técnico-científi ca.

Foi regulamentada a reforma dos serviços de saúde com a implementação 
e continuidade de programas de promoção da saúde e prevenção da 
doença iniciados pelos Institutos Maternais. Com a criação dos Centros 
de Saúde (1ª geração) as Enfermeiras passam a ter uma maior importân-
cia no contexto da promoção, prevenção e ensino às populações.
Deu -se uma nova reorganização das Carreiras de Enfermagem e uma 
melhoria de vencimentos. Contudo, os enfermeiros continuavam a 
ser marginalizados em termos de vencimento quando comparados 
com outros profissionais. A grande parte do trabalho de enfermagem 
continuava a assentar nos Auxiliares de Enfermagem e há muito que 
o papel dos Enfermeiros Chefes, como formadores no contexto de 
trabalho (equiparados a Monitores de Enfermagem), tinha desapare-
cido, passando a assumir um outro – o de gestores operacionais dos 
serviços.19

1972
Surgiu a primeira resposta à reivindicação dos Auxiliares de Enferma-
gem com a criação do 1.º Curso de Promoção a Enfermeiros, com a 
duração de 20 meses, após o mínimo de 4 anos de exercício, minis-
trado nas Escolas de Enfermagem. A selecção era muito grande e o 
número de Auxiliares de Enfermagem que acediam a estes cursos era 
diminuto.

1973
As organizações profissionais – a Associação Portuguesa de Enfermei-
ros (APE), a Associação Católica de Enfermeiros e Profissionais de 
Saúde (ACEPS) e a então Federação dos Sindicatos Nacionais de 

Enfermagem (Sindicatos nacionais de Lisboa, Coimbra, Porto e Fun-
chal) – organizaram o I Congresso de Enfermagem onde as temáticas 
da autonomia da profissão (definição do regulamento do exercício 
profissional e criação da ordem dos enfermeiros), da formação em 
Enfermagem (integração no Sistema Educativo Nacional) e das con-
dições de trabalho foram vectores unificadores dos Enfermeiros.20

Durante este ano, deu -se a inauguração de um conjunto de novas 
Escolas de Enfermagem na maioria das capitais de distrito.

1974
– “É fim de tarde do dia 27 de Abril 1974.
As escadas normalmente vazias do 3.º andar do n.º 6 do Marquês 
de Pombal encheram -se de enfermeiros.
O Sindicato é nosso!
Tudo corre à velocidade da luz contrastando com a lentidão do 
tempo dos 40 anos acabados!
Maio de 1974.
Com o cravo vermelho na mão abrimos por sendas e caminhos, 
criámos os alicerces de um “edifício” que hoje nos honramos, onde 
todos os enfermeiros, sem distinção, têm um lugar em pé de igual-
dade.
Este edifício em construção é a Enfermagem! (…) “21

Com o 25 de Abril, os Sindicatos passaram a ser Sindicatos livres e 
independentes e a ter uma intervenção de defesa dos seus associados, 
estruturas fundamentais para congregar os enfermeiros em torno da 
reivindicação de melhores salários, de melhores condições de trabalho 
e de reconhecimento da profissão.
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1986

21 Janeiro 1986 – Plenário dos 4 Sindicatos, seguido de deslocação dos enfermeiros até ao MS, fardados e em “fi la indiana”

1985

1985 – III Congresso Nacional de Enfermagem, no Porto

Os auxiliares constituíam a maior força de trabalho em enfermagem 
– 15 000 auxiliares para os cerca de 4000 enfermeiros com o curso de 
enfermagem geral – eram os executores do “saber fazer”. Os enfermei-
ros situavam -se, essencialmente, ao nível do “saber pensar e do saber 
ser”. A definição de funções era quase inexistente e, no ponto de vista 
da execução, quem assegurava a maioria dos cuidados directos aos 
doentes eram os auxiliares de enfermagem.
No dia 29 de Abril, mais de 1000 profissionais de enfermagem gritaram 
no Cine Capitólio pela necessidade de criar um Sindicato que defen-
desse a igualdade de direitos e oportunidades, que fosse capaz de lutar 
e conquistar o lugar merecido por esses mesmos profissionais. “A di-
versidade socioeconómica a par da enorme diferença na formação de base 
afastava cada vez mais a hipótese de se constituírem numa classe sociopro-
fissional única e coesa”22.
A 17 de Maio, no Cine Capitólio, mais de 2500 profissionais exigiram 
a extinção da categoria de Auxiliar de Enfermagem e a promoção a 
enfermeiros.
Os Sindicatos a nível nacional assumiram o papel de coordenação e 
dinamização do processo, denominado de “Movimento dos Auxiliares 
de Enfermagem”, e exigiram a extinção do Curso de Auxiliar de Enfer-
magem, que viria a concretizar -se com a publicação do D.L. n.º 440/74, 
de 11 de Setembro, e foram criados os Cursos de Promoção. Estava 
iniciado o processo de regularização dos enfermeiros generalistas ou de 
cuidados gerais.
Enquanto defensores dos interesses dos enfermeiros, os Sindicatos 
montaram as estruturas necessárias à concretização deste objectivo, 
dinamizaram o funcionamento de Centros de Formação e foram 
criados outros em instituições idóneas (Hospitais e Escolas) e estudam-
-se as condições de promoção dos enfermeiros de 3ª classe (assim 

denominados após a extinção da categoria de auxiliar de enfermagem)23 
– mais de 15000 profissionais foram promovidos em 6 anos.
A luta pela promoção da classe foi o lema que sustentou esta reivin-
dicação e que seria a base que tornou possível a unidade e as vitórias 
alcançadas no imediato, após o 25 de Abril.
A Enfermagem nunca mais voltaria a ser entendida da mesma forma. 
Os enfermeiros portugueses foram os primeiros, a nível internacional, 
a conquistar um único nível de formação básica. Com o 25 de Abril 
dá -se uma nova dimensão sindical ao trabalho profissional. Estudou -se 
uma carreira para todos, a reclassificação dos enfermeiros equiparando-
-os aos demais trabalhadores da função pública, o estatuto profissional, 
conquistaram -se tabelas salariais que ultrapassavam a média das con-
quistas dos outros trabalhadores e os enfermeiros participavam em 
massa na defesa dos seus direitos.

1975
O Sindicato Nacional dos Profissionais de Enfermagem do Distrito 
de Lisboa passou a designar -se de Sindicato dos Enfermeiros do Sul.
Foram criados 4 sindicatos Regionais de Enfermagem (Norte, Centro, 
Sul e Madeira), democraticamente constituídos e que assumiram a 
liderança de todos os processos reivindicativos relacionados com as 
questões profissionais e éticas.

1976
A conquista pela justa revalorização salarial levou a que, pela primeira 
vez na história da enfermagem, a nível nacional, os enfermeiros se 
assumissem como um grupo de trabalhadores que sentia e lutava pelos 
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10 Julho 1986 – Reunidos em Assembleia – geral os enfermeiros discu-
tiram as propostas em negociação

1986

15 Outubro 1986 – Acção Nacional de Protesto – enfermeiros e alunos da zona sul protestam pelas ruas de Lisboa e junto ao MS.

1986

seus direitos, recorrendo a uma greve de 5 dias consecutivos, mesmo 
debaixo de ameaças e represálias a que o governo de então submeteu 
os enfermeiros24.
A 8 de Julho e fruto de uma grandiosa luta foi reconhecida a revalori-
zação salarial dos enfermeiros no contexto dos funcionários públicos.
Através de um despacho da Secretaria de Estado da Saúde foi criado 
um único curso geral de enfermagem, denominado simplesmente 
Curso de Enfermagem, com a duração de 3 anos, cujas habilitações 
literárias necessárias para acesso continuavam a ser o Curso Geral dos 
Liceus.

1977
Foi constituída a Frente Comum dos Sindicatos da Função Pública 
que integrava a maioria dos sindicatos representativos dos trabalhado-
res da Administração Pública, incluindo o SEZS.
A OIT e a OMS emanavam orientações no sentido de os estados 
membros melhorarem as condições de trabalho dos enfermeiros e que 
os Estados eram responsáveis por promover as normas que regulavam 
as relações de trabalho dos enfermeiros.25

1978
Em Fevereiro, os Sindicatos de Enfermeiros e os Sindicatos da Função 
Publica do Norte, Centro e Sul entregaram ao governo uma proposta 
sobre o regime de prestação e de pagamento do trabalho extraordiná-
rio, nocturno, feriados, etc..
A Lei n.º 61, de 28 de Junho, da Assembleia da República reconheceu 
idoneidade ao ensino de enfermagem e as Escolas de Enfermagem esta-

riam em condições de serem consideradas Escolas Superiores de Enfer-
magem.26

Em Dezembro, os Sindicatos dos trabalhadores da Administração 
Pública entregaram ao governo a PRC com a actualização dos salários, 
exigindo um calendário para as negociações.27

1979
A 1 de Fevereiro, Delegados Sindicais reunidos em plenário, aprovaram 
por unanimidade uma moção onde manifestaram o apoio e a urgência 
de uma estruturação do Serviço Nacional de Saúde geral e gratuito 
apelando a uma rápida discussão desta matéria na Assembleia da 
República28.
O SEZS esteve presente na 1ª Conferência de Organização Sindical 
da CGTP -IN, com 7 enfermeiros, que participaram activamente nas 
discussões em torno do levantamento dos problemas existentes no 
campo organizativo e nas soluções e medidas a adoptar.
Dando continuidade ao trabalho desenvolvido, os 4 Sindicatos de Enfer-
magem – Norte, Centro, Sul e Funchal – mantiveram reuniões mensais 
para discussão conjunta dos problemas de interesse para os enfermei-
ros.29

Os Sindicatos exigiram o alargamento do âmbito de aplicação do DL 
n.º 62/79, de 30 de Março (pagamento do horário extraordinário, 
nocturno e gozo de feriados), às instituições não hospitalares cujas 
condições fossem similares às dos estabelecimentos hospitalares.
A 21 de Maio realizou -se uma Assembleia – geral extraordinária do SEZS 
para debater a integração dos serviços Médico Sociais na Função Pública 
e exigir do governo a clarificação do diploma legal respectivo30.
Milhares de trabalhadores desfilaram, a 27 de Junho, do Cais do Sodré 



ANO

 

XVI MAIO/JUNHO/JULHO

 

2008 N.º 72 9

   2 0  A N O S  C O M O  S E P   2 0  A N O S  C O M O  S E P

1986

6 Novembro 1986 – mais de 300 enfermeiros fi zeram uma vigília 
junto à residência ofi cial do Primeiro Ministro.

10 Maio 1986 – Comemorações do DIE, em Lisboa.

1986

até à Assembleia da República para manifestar o seu repúdio pelo forte 
ataque aos direitos sindicais de reunião e de associação (“Projecto 
Gonelha”), contra a continuação em exercício de um governo demitido 
e pelo respeito pela Constituição31.
Passou a ser exigência de acesso ao Curso de Enfermagem Geral o 
Curso Complementar dos liceus (actual 11.º ano) – D.L. n.º 422 – B 
/ 77, de 14 de Outubro32. Em algumas Escolas, perante o número de 
candidatos, que vinha aumentando, a triagem começou a privilegiar 
os candidatos com o 12.º ano de escolaridade.
Em Novembro foi entregue ao Ministro dos Assuntos Sociais o 1.º 
projecto de Estatuto Profissional elaborado, entre 1974 e 1979, por 
elementos dos 4 Sindicatos Regionais de Enfermagem (Norte, Centro, 
Funchal e Sul).
A 19 de Novembro foi criada a Associação Portuguesa de Enfermeiros 
Especializados em Enfermagem de Reabilitação (APEEER).33

Ainda em Novembro, após 4 reuniões com a Secretaria de Estado da 
Saúde, os 4 sindicatos exigiram a rápida publicação da Carreira de 
Enfermagem negociada.
Foram realizadas 2 Assembleias – gerais do Sindicato onde foram 
aprovados: o Plano de Acção e o Orçamento para 1980 e Proposta 
Reivindicativa Comum da Função Pública.
A luta unida dos enfermeiros do Centro de Hemodiálise Dr. Filipe 
Vaz não permitiu que a administração do Centro aumentasse o horá-
rio de trabalho dos enfermeiros de 36 para 40 horas semanais.

1980
O SEZS editou 8000 exemplares do 1.º número do Boletim Sindical, 
uma publicação bimestral, cujo Director era o Enfermeiro Vitorino 

Batista de Carvalho, Presidente da Mesa da Assembleia –geral do 
Sindicato. O objectivo central era o melhorar a informação sindical 
junto dos sócios, em especial, e dos enfermeiros em particular.
Durante o mês de Janeiro, o Sindicato realizou reuniões distritais com 
o objectivo de promover uma maior participação dos enfermeiros na 
vida do Sindicato e discutir as propostas de alteração estatutária que 
envolveram os aspectos de quotização e organização sindical.
No BS n.º 2 o Sindicato publicou o depoimento da Srª Enfermeira 
Hortênsia Campos Lima, presa pela PIDE no 1.º Maio de 1955 por 
reivindicar o casamento para as Enfermeiras. A sua vida (e a de muitas 
outras Enfermeiras) foi completamente devassada: “ (…) até o diário 
pessoal da Enfermeira foi violado e na página x, em que estava escrito: o 
aniversário do m/P.B., a PIDE viu pretexto para a acusar de pertencer a 
uma organização “subversiva” dizendo que aquelas letras significavam 
– o aniversário do meu Partido Bolchevique – E afinal, no julgamento, 
ficou provado que o aniversário era apenas o do seu Primeiro Beijo, 
momento escondido como o tinha que ser toda a vida privada das enfer-
meiras.”34

Em Março, o Sindicato participou directamente nos trabalhos do III 
Congresso da CGTP -IN. A presença dos enfermeiros também se fez 
sentir com a participação de 26 enfermeiros da zona sul na prestação 
de cuidados de enfermagem a 121 participantes do Congresso35.
Durante este ano decorreram os últimos Cursos de Promoção para 
Enfermeiros de 3ª classe promovido pelos Centros de Formação do 
Sindicato. A frequência do Curso de Promoção (conseguido com a 
pressão do Sindicato) permitiu a milhares de Auxiliares de Enfermagem 
o acesso à Carreira de Enfermagem.
Decorreram também, a partir deste ano e até 1985, os Cursos de Equi-
paração destinados a Enfermeiros de Psiquiatria que não tinham o Curso 
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8 Julho 1986 – Mesa redonda “Integração do Ensino de Enferma-
gem no Sistema Educativo Nacional”

1986

20 Janeiro 1987 – Assembleia-geral de sócios, na Escola Superior de 
Enfermagem Calouste Gulbenkian

1987

2 Fevereiro 1987 – Plenário de Delegados Sindicais

1987

Geral de Enfermagem ou o Curso de Auxiliar, com a duração de 42 
semanas.36

O Sindicato desenvolveu iniciativas junto dos Enfermeiros de recolha 
de fundos para ajuda às vítimas do sismo nos Açores.

1981
Em Abril realizaram -se eleições para o SEZS.
Sob o tema “Gestão e Autonomia da Enfermagem”, os 4 sindicatos 
realizaram o II Congresso de Enfermagem, em Maio de 1981, em 
Coimbra, com o apoio da ACEPS, APE e APEEER.
Com o objectivo de dar cumprimento ao disposto nos Estatutos do 
Sindicato foi decidido criar delegações distritais. A distância da sede, 
as dificuldades de natureza económica, as dificuldades de deslocação 
dos dirigentes e de comunicação motivaram o Sindicato a optar pela 
participação em Delegações Conjuntas de Sindicatos da CGTP -IN, 
para a região dos Açores. A organização e a partilha de recursos entre 
os Sindicatos permitiriam a racionalização dos meios disponíveis e 
uma maior aproximação dos sindicatos aos seus associados e aos tra-
balhadores em geral.37

A 13 de Novembro, entrou em vigor uma nova Carreira de Enferma-
gem (DL n.º 305/81) imposta pelo governo e apoiada pelos restantes 
sindicatos, contra a vontade da maioria dos enfermeiros. Apesar de 
tudo ficou aberto o caminho para novas conquistas nos anos 9038:
•  Uma carreira única para todos, independentemente da área de 

trabalho ou local de exercício
•  Introduziu, pela primeira vez, a categoria de enfermeiro especialista, 

valorizando a formação acrescida no âmbito escolar e exigindo o 

Curso de Especialização para acesso às categorias de Enfermeiro 
Chefe ou Assistente;

• Definiu funções inerentes às diferentes categorias;
• Procedeu a uma revalorização salarial;
•  Definiu regras para a avaliação do desempenho dos enfermeiros, 

entre outras.
Apesar dos avanços, o Ministério da Educação continuou sem reco-
nhecer a formação pós -básica de enfermagem que passaria a constituir 
uma forma imprescindível de promoção na Carreira. Desta forma a 
nova Carreira de Enfermagem impulsionaria o processo de regulari-
zação de Enfermeiros Especialistas.39

O SEZS rejeitou esta Carreira porque não servia os interesses da classe 
e recusou -se a discutir ou a aceitar a sua regulamentação posterior. 
O Sindicato pretendia era negociar as alterações a aspectos fundamen-
tais que, em nosso entender, minimizariam os malefícios decorrentes 
da aplicação da nova Carreira. O governo nunca deu resposta aos 
pedidos de reunião formulados pelo Sindicato.40

1982
O Boletim Sindical de Setembro/Outubro foi apresentado com um 
novo aspecto gráfico com o objectivo de melhorar a informação sin-
dical e técnico -científica, contribuindo, também, para o desenvolvi-
mento da formação dos enfermeiros.
Quase um ano depois, o processo de regulamentação da Carreira 
encontrava -se num impasse. Os restantes sindicatos viriam a recuar 
nas suas posições de defesa acérrima do DL n.º 305/81.
Dadas as novas regras da Carreira e tendo em conta que os Cursos de 
Especialização não detinham Pedagogia e Administração, em 8 de 
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1987

9 Maio 1987 – As Comemorações do Dia Internacional do Enfermeiro centraram-se na Enfermagem como profi ssão de risco.

1987

22 Junho 1987 – cerimónia de Tomada de Posse da Direcção do 
Sindicato dos Enfermeiros da Zona Sul e Açores.

Julho foi publicada a Portaria n.º 681/81 que criou, transitoriamente, 
o Curso de Pedagogia e Administração para Enfermeiro Especialista 
tendo em vista a promoção às categorias superiores.
Durante este ano o Sindicato pressionou o governo para a entrega das 
propostas de alteração da Gestão Hospitalar (que andavam a circular 
pelos hospitais mas não tinham sido remetidas ao Sindicato) e a concre-
tização de uma negociação democrática. Foram realizadas reuniões e 
acções de protesto junto dos hospitais centrais e enviaram -se as moções 
aprovadas por unanimidade pelos enfermeiros. Em causa estava a quebra 
do princípio da autonomia técnica da profissão de enfermagem e a 
diminuição da autonomia consagrada desde 1977 quanto aos aspectos 
de direcção e gestão do sector. As nossas preocupações seriam coinciden-
tes com as posições assumidas pela Associação Portuguesa de Adminis-
tradores Hospitalares.41

Por força da luta e pressão de largas centenas de enfermeiros e do 
Sindicato – reuniões nos hospitais centrais e envio de moções – foi 
publicado em Novembro o despacho que clarificaria a aplicação da 
Carreira e do pagamento dos retroactivos devidos aos enfermeiros, 
decorrentes da subida de letras (posições remuneratórias). Contudo, 
muitas das soluções consagradas continuavam erradas só justificados 
pelo comportamento autocrático do poder político inconciliável com 
os princípios de um estado de direito democrático.
Por sua vez, enquanto trabalhadores da Função Pública, os Enfermeiros 
lutaram contra a degradação do poder de compra e participaram na greve 
de 30 de Novembro: contra o sucessivo adiamento das negociações, por 
aumentos salariais justos, diuturnidades e subsídio de refeição e pela 
dignificação profissional dos trabalhadores da função pública.
Após infrutíferas diligências junto do Conselho de Gerência do Hos-
pital de Faro os enfermeiros decretaram greve pelo pagamento de 

horário extraordinário devido há vários anos, por um quadro de pessoal 
que permitisse a estabilidade de emprego e a promoção na Carreira e 
pelo pagamento de trabalho prestado no âmbito do “Plano de emer-
gência 82”. Fruto das sucessivas pressões dos enfermeiros, em Dezem-
bro começaram a ser pagas as verbas devidas mas ficou por solucionar 
o mais importante.42

1983
A 4 de Janeiro, 175 enfermeiros iniciaram no Hospital de Faro um 
processo de greve por tempo indeterminado. Após 32 horas de greve, 
a unidade, a organização e firmeza dos enfermeiros na defesa de 
melhores condições de vida e de trabalho garantiu a publicação do 
quadro de pessoal.
Em Março de 1983 foram eleitos os novos Corpos Gerentes do Sin-
dicato para o triénio 1983 -1986. A nova Direcção contactou os sin-
dicatos do Norte, Centro e Funchal no sentido de dar continuidade 
ao trabalho comum para a dignificação da enfermagem, não abdicando 
das posições consideradas mais correctas e de se demarcar dos restan-
tes sempre que em causa estivessem os princípios fundamentais 
defendidos pelo Sindicato e pelos enfermeiros que representava.43

Este ano ficou marcado pela problemática da integração dos enfermeiros 
dos Serviços Médico -Sociais e dos Centros de Saúde na nova Carreira 
realizando -se inúmeras reuniões por toda a zona sul e Açores para iden-
tificação de problemas laborais existentes e elaboração de propostas rei-
vindicativas.
Sob o lema “Mais saber para melhor agir” realizou -se nos Açores o 1.º 
Encontro de Formação para Delegados e Activistas sindicais, com a 
participação de 20 enfermeiros. Este encontro teve como ponto de 
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29 Dezembro 1987 – Assembleia-geral de Sócios

1987

15 Janeiro 1988 – Enfermeiros protestam contra o silêncio do MS 
na resolução dos seus problemas

1988

30 Janeiro 1988 – Encontro Ensino/Exercício, organizado pelo 
SEZS.

1988

partida o reforço do Sindicato na região. O Sindicato assumiria a 
realização de iniciativas semelhantes por outras regiões.
A 16 de Junho foi publicado o DL n.º 265/83 que criou as 3 Escolas 
Pós -Básicas para ministrar Cursos de especialização (Lisboa, Porto e 
Coimbra) e foram extintos o Curso de Enfermagem Complementar 
(criado em 1952) e o curso de Enfermagem Obstétrica (criado em 
1967).44

A 6 de Julho (D.L. n.º 324/83) foram publicadas alterações pontuais 
ao diploma da Carreira de Enfermagem corrigindo algumas injustiças 
decorrentes da sua aplicação.
Entre Julho e Agosto, o Sindicato interveio junto da Comissão Coor-
denadora dos HCL para impedir a aplicação de 45 horas semanais aos 
enfermeiros que trabalhavam nos 7 hospitais do grupo.
Em Setembro, o Sindicato reuniu com o Ministério da Educação para 
que a Carreira de Enfermagem fosse aplicada aos enfermeiros a exercer 
funções nas Escolas de Enfermagem sob a sua tutela.
A 18 de Outubro os 4 Sindicatos reuniram com o MS onde foram 
discutidos problemas da classe e assumidos os compromissos para a sua 
resolução.
Enfermeiros dos Hospitais Miguel Bombarda e Júlio de Matos reuni-
ram em Assembleia convocada pelos delegados sindicais. Os enfermei-
ros psiquiátricos exigiram ser considerados como Enfermeiros 
Especialistas e não como equiparados, tal como os mantinha as alte-
rações ao DL 305/81. Na mesma situação encontravam -se as Enfer-
meiras com o Curso de Partos das Faculdades de Medicina.45

Após várias reuniões de trabalho para revisão e aperfeiçoamento do 
Estatuto Profissional entregue ao Ministério em 1979, os 4 Sindicatos 
comprometeram -se com todos os enfermeiros, através da Proposta 

Reivindicativa Comum, a lutar pela publicação do Estatuto Profissio-
nal do Enfermeiro.
Foi realizado mais um Curso de Promoção para Enfermeiros de 3ª Classe 
no DEP dos HCL e o Sindicato, em conjunto com a Comissão Nacio-
nal, envidou esforços para que mais de uma centena de enfermeiros de 
3ª classe a promover fossem frequentar o Curso de Promoção.

1984
Os Enfermeiros Especializados em Enfermagem Psiquiátrica, a traba-
lharem nos hospitais psiquiátricos, reuniram em plenário e manifes-
taram a sua recusa em realizar um curso para serem reconhecidos como 
enfermeiros especialistas. Os Enfermeiros exigiam o reconhecimento 
incondicional da sua qualidade de enfermeiro especialista e o direito 
ao acesso aos cursos de Pedagogia e Administração em igualdade de 
circunstâncias com outros enfermeiros especialistas.
Mas, o ano de 1984 ficaria marcado pelo “Caso de Faro”:
•  Em Março, na sequência de processos disciplinares instituídos a 17 

enfermeiros do Serviço de Ortopedia do Hospital Distrital de Faro, 
foi gerado entre os restantes enfermeiros do Hospital, um movi-
mento de descontentamento, de solidariedade e de luta por melho-
res condições de trabalho com vista à prestação de cuidados de 
enfermagem com segurança e qualidade. Este processo, durante o 
qual muitos enfermeiros participaram pela 1ª vez na vida do sindi-
cato, foi um marco de referência na luta sindical – lutar colectiva-
mente e exigir junto de quem tem o poder a criação das condições 
necessárias para o verdadeiro exercício do direito à saúde.

•  Em reunião realizada a 3 de Abril, o Sindicato reuniu com o MS e 
reafirmaria a disposição dos enfermeiros em suspender o processo 



ANO

 

XVI MAIO/JUNHO/JULHO

 

2008 N.º 72 13

   2 0  A N O S  C O M O  S E P   2 0  A N O S  C O M O  S E P

Piquete de greve no Hospital de Santo António dos Capuchos, 
em Lisboa.

1988

7 Maio 1988 – As Comemorações do Dia Internacional do En-
fermeiro incidiram sobre a temática do Estatuto Profi ssional.

1988

1988 – Reunião entre dirigentes do SEZS e membros da CPSNE

1988

de luta caso obtivessem a garantia de disponibilidade do MS para 
a revisão dos processos assim como uma tomada de posição clara 
face à má organização e gestão dos serviços do Hospital de Faro46.

•  A 10 de Abril, em plenário de enfermeiros e perante a ausência de 
resposta por parte da direcção de enfermagem, os enfermeiros 
decidiram iniciar uma greve às horas extraordinárias como forma 
de pressionarem os órgãos competentes para a resolução imediata 
das suas exigências – correcta reorganização dos serviços de enfer-
magem.

•  A 11 de Abril foi iniciada a greve com aumento progressivo dos 
níveis de adesão (atingindo cerca de 70%) e a participação activa 
de cerca de 20 enfermeiros do Hospital nos piquetes de greve.

•  Durante o mês de Abril foram decorrendo vários plenários de enfer-
meiros para aferir as medidas a tomar. Perante a inoperância do MS 
e do HDF foi levada a cabo uma ampla campanha de informação e 
apelo à solidariedade dos enfermeiros para com os colegas do HF, 
recolha de um abaixo assinado de solidariedade e reuniões em várias 
instituições para esclarecimento do processo e análise de situações 
semelhantes que se prendiam com as más condições de trabalho.

•   Por outro lado, este processo deu mais razão e força à exigência da 
rápida publicação do Estatuto Profissional do Enfermeiro, sendo 
entregue a 16 de Abril no MS a proposta consensualizada entre os 
4 sindicatos.

•  O MS não aceitou rever nem suspender a execução das penalizações 
aplicadas aos colegas do HDF e o SEZS manteve o apoio aos enfer-
meiros seguindo com os processos de recurso para o Supremo Tri-
bunal.

Pela primeira vez na história da enfermagem os enfermeiros foram 
confrontados com a ameaça de despedimento colectivo e de trabalho 

a contrato com a consequente perda de direitos. Apesar de grave carên-
cia de enfermeiros e das vagas existentes nos quadros de pessoal existiam 
20 554 enfermeiros a contrato em risco de despedimento. Com a 
publicação do DL n.º 41/84 de 3 de Fevereiro, terminados 6 meses de 
contrato os enfermeiros passavam ao regime de tarefa, surgindo uma 
nova vaga de enfermeiros – os tarefeiros – a assegurar funções perma-
nentes, com horário completo e subordinação hierárquica. O Sindicato 
pressionou o MS para a abertura de concurso de ingresso e o ajusta-
mento dos quadros às reais necessidades das instituições.
O SEZS comemorou, a 21 de Março, o seu 50.º aniversário e 10 anos 
de sindicalismo em liberdade, com a realização de um Encontro e a 
inauguração de uma exposição que retratava os 50 anos da actividade 
sindical.
Em Junho, os enfermeiros do Hospital Miguel Bombarda decidiram 
iniciar uma greve de zelo que levaria a Direcção Geral de Cuidados 
de Saúde a abrir o diálogo à discussão dos problemas da enfermagem 
psiquiátrica e do HMB.
Enfermeiros tarefeiros do HD Setúbal constituíram uma comissão 
para lutarem pela satisfação dos seus direitos. Entre Maio e Setembro, 
com o apoio do SEZS e dos delegados sindicais, a comissão elaborou 
exposições e abaixo -assinados dirigidos ao MS, realizou uma assembleia 
de enfermeiros a fim de informar e determinar novas formas de luta, 
solicitou audiências ao Conselho de Gerência do HDS (às quais não 
obtém resposta), pressionou para o alargamento do quadro de pessoal. 
A luta dos enfermeiros de Setúbal foi enquadrada na luta de todos os 
contratados à tarefa existentes no país, cujas iniciativas junto do MS 
estavam a ser lideradas pelos 4 Sindicatos.
De igual modo, os 4 Sindicatos reuniram com os enfermeiras -parteiras, 
enfermeiros psiquiatras, enfermeiros tarefeiros e alunos do 3.º ano, 
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1988

24 e 25 de Junho 1988 – 1.ª reunião após a constituição do SEP, 
entre dirigentes do ex-SEZS e membros da ex-CPSNE.

1988

15 Dezembro 1988 – Pela integração do ensino de enfermagem 
no sistema educativo nacional, Dirigentes, delegados e activistas 
concentraram-se junto ao MS

1988

A 17 de Junho de 1988 o âmbito de acção do Sindicato dos 
Enfermeiros da Zona Sul e Açores foi alargado e passou a ser 
designado por Sindicato dos Enfermeiros Portugueses.

num plenário realizado em Coimbra (13 Outubro) e tomaram posição 
sobre as várias matérias que afectavam os enfermeiros: reconhecimento 
do título de especialista às enfermeiras Parteiras e aos enfermeiros 
psiquiatras rejeitando qualquer tipo de formação para aceder à Carreira 
de Enfermagem, regularização dos vínculos precários e formas de 
admissão que garantissem os direitos inerentes ao exercício da profis-
são, abertura de concursos de ingresso.
A 17 de Outubro, os 4 sindicatos entregaram no MS as matérias 
reivindicativas aprovadas no plenário e que também englobavam a 
revalorização salarial, a reclassificação de letras e as necessárias altera-
ções à carreira para corrigir os erros.
Em reunião realizada a 19 de Outubro, o MS reconheceu a especiali-
dade aos enfermeiros psiquiatras mas não a reconheceu às enfermeiras 
parteiras. O SEZS sugeriu aos restantes sindicatos um abaixo -assinado 
de solidariedade dos enfermeiros psiquiatras exigindo tratamento igual 
para as parteiras. O SEZS entregou os abaixo -assinados ao MS mas os 
restantes sindicatos não o fizeram conforme o combinado. Os enfer-
meiros ameaçavam agudizar as formas de luta47.
A fim de informar e discutir os problemas existentes na classe, denun-
ciar a perda do poder de compra e a incapacidade do MS em dar 
resposta aos problemas dos enfermeiros, cuja aplicação da Carreira se 
arrastava há 3 anos, em Outubro, foram realizadas reuniões em todas 
as instituições da zona sul. O MS continuava sem corrigir os erros de 
fundo gravosos para os enfermeiros e que, no entender do SEZS, só 
uma nova Carreira poderia resolver.
Ao nível do sector privado, o SEZS manteve a sua intervenção ao nível 
dos hospitais privados e clínicas no sentido da revalorização salarial e 
da aproximação das carreiras à existente na FP.

1985
Em Fevereiro, o MS e o ME criaram um grupo de trabalho para 
estudar e preparar a legislação necessária à criação dos Cursos Supe-
riores de Enfermagem e critérios para atribuição das respectivas 
equivalências aos diferentes graus académicos (Despacho conjunto de 
18 -4 -84, do MS e do Secretário de Estado do Ensino Superior). 
O projecto de D.L. proposto pelo grupo de trabalho não foi aprovado 
pelo Ministro de Educação.
Os 4 sindicatos de enfermagem realizaram, em Março, no Porto, o III 
Congresso Nacional de Enfermagem, subordinado ao tema das “Con-
dições do Exercício da Profissão de Enfermagem em Portugal”, onde 
foi evidenciada a importância do Estatuto Profissional.
A 15 de Maio decorreram eleições para os Corpos Gerentes, cujos 
dirigentes se comprometeram a resolver os problemas dos enfermeiros 
e a melhorar a organização sindical.
Foi publicada uma nova Carreira de Enfermagem – D.L. n.º 178/85, 
de 23 de Maio – que definiu as funções inerentes ao exercício de 
enfermagem nos diferentes graus da carreira.
A 4 de Junho realizou -se uma mesa redonda subordinada ao tema “Inte-
gração do Ensino de Enfermagem no Sistema Educativo Nacional” que 
concluiu que: “ a integração do ensino de enfermagem (…) é um processo 
irreversível pela força organizativa dos enfermeiros; todo o processo de inte-
gração deveria ser liderado pelo Sindicato, (…) far -se -á no ensino superior 
integrado”.48

Os 4 Sindicatos decidiram apresentar uma proposta reivindicativa 
comum que engloba 3 aspectos: reclassificação de letras / remunerações 
e que a Carreira de Enfermagem se inicie e desenvolva nos termos da 
Carreira técnica Superior, regularização dos tarefeiros e outras situações 
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1989 – Delegação do SEP no 6.º Congresso da CGTP – IN.Entre Outubro e Dezembro o SEP realizou 19 Envontros Regionais para elaboração do projecto de Estatuto Profi ssional.

1988

anómalas com contagem de todo o tempo de serviço para todos os 
efeitos legais e reforma aos 55 anos de idade ou 30 anos de serviço como 
compensação do desgaste físico e psíquico que o exercício da profissão 
provoca. Durante o mês de Setembro a proposta foi apresentada e dis-
cutida com os enfermeiros, enquadrada numa programação nacional e 
com todos os sindicatos presentes. Depois de apresentada aos partidos 
políticos candidatos às eleições a proposta, após as eleições, foi entregue 
ao MS e exigido o início das negociações49.
A 11 de Novembro os Sindicatos entregaram a proposta reivindicativa 
no MS e ficaram a aguardar o agendamento das negociações.
A 31 de Dezembro terminou o último Curso de Promoção para 
enfermeiros de 3ª classe promovido pelo SEZS e, assim, terminaria 
um ciclo de grande importância para os Enfermeiros.

1986
As negociações do Caderno Reivindicativo entraram numa fase deci-
siva:
•  A 1 e 2 de Janeiro, dirigentes sindicais permaneceram no Ministério 

da Saúde e exigiram ser recebidos pela Ministra da Saúde.
•  De 10 a 20 de Janeiro, enfermeiros de todo o país enviaram tele-

gramas e abaixo -assinados para o Ministério da Saúde a manifestar 
o seu descontentamento face à recusa da Ministra da Saúde em 
dialogar com os Sindicatos. A marcação da audiência seria marcada 
a 20 de Janeiro.

•  A 21 de Janeiro, realizou -se um Encontro Nacional de dirigentes, 
delegados e activistas sindicais onde estiveram presentes cerca de 
300 enfermeiros a exigir o imediato início das negociações. Termi-

nado o Encontro, os enfermeiros, fardados e em fila indiana, 
deslocaram -se ao Ministério da Saúde, onde se concentraram.

•  A 4 de Fevereiro, a Ministra da Saúde reuniu com os Sindicatos e 
manifestou abertura para a resolução dos tarefeiros e em estudar as 
restantes matérias.

•  A 25 de Fevereiro, os Sindicatos foram recebidos pela Comissão 
Parlamentar da Saúde onde foi dado a conhecer os problemas da 
classe.

•  A 18 de Março, 80 enfermeiros concentraram -se em frente à Assem-
bleia da República simbolizando o descontentamento da classe face 
ao Orçamento Geral do Estado, no qual a verba prevista para as 
alterações à Carreira de Enfermagem não satisfazia as reivindicações 
dos enfermeiros.

•  Até 4 de Abril, os aspectos técnicos relacionados com a reclassifica-
ção das letras e a reforma ficaram acordados com o MS/DRHS. Não 
foi marcada reunião com a Ministra da Saúde para dar continuidade 
ao processo negocial.

•  A 10 de Maio, em Espinho, a Ministra da Saúde reafirmou a 
intenção de resolver o problema dos tarefeiros, mas não disse 
quando …

•  De 20 a 30 de Maio, enfermeiros de todo o país enviaram telegra-
mas e abaixo -assinados a exigir a aceleração do processo negocial e 
o reinício do diálogo da MS com os sindicatos.

•  A 28 de Maio, a MS reuniu com os Sindicatos e comprometeu-
-se:

 –  A operacionalizar para os enfermeiros as novas regras para a apo-
sentação decorrentes do OGE;

 –  A publicar 4700 quotas de descongelamento para admissão de 
enfermeiros nos quadros da FP;
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Piquete de greve no Hospital de Viana do Castelo.

1989 1989

15 Novembro 1989 – Lançamento do livro “Promover a Vida” de Marie – Françoise Collière.

 –  A consagrar legislação com vista à contagem de tempo de serviço 
prestado pelos de enfermeiros tarefeiros;

 –  A entregar uma contraproposta de reclassificação salarial (que 
ficaria muito aquém das reivindicações dos enfermeiros).

•  A 2 de Junho as Direcções dos Sindicatos discutiram uma contra-
proposta entregue pelo governo e redefiniram tacticamente uma 
nova proposta para negociar.

•  A 12 de Junho prosseguiram as negociações e foram concretizados 
alguns pormenores em relação à reforma e aos tarefeiros.

•  A 27 de Junho, o governo mantinha a atitude intransigente de 
apenas aumentar uma letra em todos os graus da carreira. Apesar 
disso conseguiu -se que fosse aceite a nossa proposta de aumentar o 
número de escalões50.

•  As negociações entram num impasse. Os 4 Sindicatos reuniram em 
Coimbra: as Direcções dos sindicatos do Norte e do Centro indi-
ciavam aceitar a contraproposta do governo. O SEZS afirmou que 
só decidia depois de “auscultar o sentir” dos enfermeiros.

•  A 10 de Julho, os enfermeiros da zona sul reuniram em Assembleia 
– geral, onde foi decidido que a Direcção continuaria a negociar a 
reclassificação das letras tentando extrair das negociações o melhor 
para os enfermeiros.

•  A 11 de Julho, decorreu nova reunião com o governo onde se con-
seguiu reduzir um ano ao tempo de permanência em cada escalão.

•  A 25 de Julho os Sindicatos receberam os projectos de D.L. sobre a 
reclassificação das letras e a contagem de tempo de serviço aos tare-
feiros.

•  A 28 de Julho os Sindicatos voltaram a reunir para introduzir alterações 
ao projecto da reclassificação, entre eles a sua aplicação a 1 de Setem-
bro. As nossas propostas foram aceites pelo MS, oralmente.

•  A 6 de Agosto, após muita insistência, os Sindicatos receberam o 
projecto de diploma sobre a reforma antecipada. Em relação à 
reclassificação foi exigido ao governo a formalização da aceitação 
das nossas propostas.

•  A 20 de Agosto, após sucessivos e frustrantes contactos, o MS res-
pondeu de forma ambígua e inconclusiva. Mais uma vez, o SEZS 
exigiu o esclarecimento sobre o processo e voltou a insistir na entrega 
do projecto de D.L. da integração do ensino, que ainda não tinha 
sido enviado aos Sindicatos. A MS não respondeu.

•  Durante o mês de Setembro, os Sindicatos reuniram duas vezes para 
analisar a situação e definir formas de pressão e de luta, obtendo o 
consenso possível.

•  Em 6 de Outubro, a MS continuava sem responder ao pedido de 
audiência e os sindicatos convocaram uma conferência de Imprensa 
para denunciar a atitude do governo. O Sindicato dos Enfermeiros 
do Centro, apesar de a data estar decidida desde Setembro, à última 
hora, não compareceu!...

•  A 12 de Outubro, por proposta do SEZS, os Sindicatos abordaram 
a MS no encerramento de um congresso e esta mostrou estar dis-
ponível para receber os Sindicatos, mas não concretizou uma 
data.

•  A 14 de Outubro, após insistentes contactos com os restantes Sin-
dicatos, o SEZS tomou conhecimento, pelo Sindicato do Norte51, 
de que estaria agendada reunião com a MS para 14 de Novembro.

•  Tendo em conta que aquela data ultrapassava o prazo decidido entre 
as Direcções dos Sindicatos, o SEZS decidiu manter o início da 
Acção Nacional de Protesto, a 15 de Outubro, com uma concen-
tração em frente ao MS. No próprio dia, receberam o ofício do MS 
a marcar a audiência, leia -se “a desmobilizar os enfermeiros para a 
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Boletim Sindical onde foi publicado o anteprojecto 
de Estatuto Profi ssional discutido com os enfermeiros 
por todo o país.

29 Novembro 1989 – Mais de 600 enfermeiros de todo o país decidiram formas de luta.

acção de luta, para evitar a sua expressão de descontentamento”. 
Apesar da atitude do governo (e mesmo dos restantes Sindicatos), 
estiveram presentes mais de 500 enfermeiros e alunos da zona sul: 
(i) a denunciar a atitude do governo de silenciar os enfermeiros, (ii) 
a exigir que a audiência fosse antecipada e (iii) a manifestar a sua 
disposição para continuar a luta pelas justas reivindicações dos 
enfermeiros. A concentração foi amplamente divulgada pela RTP, 
o que permitiu que os enfermeiros do sul demonstrassem a todo o 
país o seu descontentamento.

•  Apesar de a Acção Nacional ter sido decidida pelos 4 sindicatos, de 
forma mal esclarecida e atrapalhada, os Sindicatos do Norte e do 
Centro viriam a demarcar -se desta iniciativa, alegando que a con-
centração não fazia parte da Acção Nacional!... Ou seja, quando 
chegou a altura de exigir do MS o cumprimento do acordo nego-
ciado, estes sindicatos desvincularam -se do processo discutido entre 
os 4 Sindicatos.

•  A 17 de Outubro, o SEZS e o SERAM decidiram dar continuidade 
à Acção Nacional de Protesto solicitando a intervenção dos Grupos 
Parlamentares da Assembleia da República e do Presidente da 
Républica no sentido de serem rapidamente publicados os acordos 
estabelecidos com o MS em Julho.

•  A 20 de Outubro, uma delegação do SEZS e do SERAM entregou 
um dossier ao Primeiro Ministro solicitando uma audiência de 
carácter urgente.

•  A 27 de Outubro, o SERAM assumiu que estaria com o SEZS nas 
manifestações junto do MS, repudiando a acção divisionista dos 
Sindicatos do Norte e do Centro, que ao desmobilizarem as acções 
programadas contribuíam para o descrédito da classe, e que cola-
boraria na concretização das acções decididas e programadas52.

•  A 28 de Outubro, o SEZS e o SERAM seriam recebidos pelos 
Grupos Parlamentares do PRD e do PCP que se comprometeram 
a interpelar o MS sobre as razões da não publicação do acordo e 
sobre o rumo dado aos 511 mil contos inscritos no OGE para a 
revisão da Carreira de Enfermagem; a 29 de Outubro foram rece-
bidos pelo MDP/CDE; a 6 de Novembro pelos Grupos Parlamen-
tares do PSD e do CDS. Aos deputados, a Ministra da Saúde viria 
a responder, a 5 de Novembro, que não existia nenhum acordo e 
que as verbas do Orçamento de Estado tinham sido gastas com 
retroactivos.

• A MS mentiu e esta atitude evidenciava irresponsabilidade.
•  Conforme o acordado com os 4 Sindicatos em Setembro, a respon-

sabilidade do impasse nas negociações foi transferido para o Primeiro 
Ministro e foi levada a cabo uma Vigília em frente à residência 
oficial, a 6 de Novembro, exigindo a rápida publicação do acordo 
negocial celebrado com o MS53. A Vigília contou com a presença 
de mais de 300 enfermeiros e teve a presença de representantes dos 
Grupos Parlamentares do PRD, PCP e CDS que manifestaram o 
seu apoio e solidariedade.

•  A 14 de Novembro, na audiência solicitada pelos 4 sindicatos ao 
MS, estiveram presentes o SEZS e o SERAM, os quais tomam 
conhecimento que os outros sindicatos pediram audiências em 
separado. O gabinete da MS viria a afirmar que não havia nenhum 
acordo mas sim declaração de intenções, informando que o docu-
mento da reclassificação das letras ainda estava a ser discutido e 
analisado pelos diferentes Ministérios e que a contagem de tempo 
aos tarefeiros ainda não estava decidida.

•  A 19 de Novembro o SEZS e o SERAM foram recebidos pela 
Presidência da República que garantiu a rápida intervenção do 
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1989

13 Dezembro 1989 – Durante os 5 dias de greve os Enfermeiros protestaram em frente ao MS 21 Dezembro 1989 – Delegados Sindicais do SEP decidiram 
novas formas de luta

1989

Presidente da Républica junto do Primeiro-Ministro, no sentido de 
desbloquear o impasse criado pelo MS.

•  Em nova reunião a 19 de Dezembro, para a qual o Ministério da 
Saúde convocara a Direcção do SEZS, continuávamos sem saber 
nada de concreto acerca da publicação dos diplomas legais. E foi 
claramente assumido que não haveria reforma antecipada para os 
enfermeiros e que teriam de se reformar aos 36 anos de serviço.54

•  A 20 de Dezembro, o Sindicato do Centro emitiu um comunicado 
a fazer crer aos enfermeiros que liderara o processo. Efectivamente, 
a atitude dos Sindicatos do Centro e do Norte indiciou que tinham 
rompido o acordo com os 4 sindicatos para renegociar com o 
governo as alterações que o MS entendesse (aliás, o que se veio a 
verificar!!).

•  Efectivamente, desde Outubro que se tornara impossível levar à 
prática, através de um processo de unidade entre os 4 Sindicatos, a 
discussão conjunta com todos os enfermeiros, dos seus problemas 
e que tinham de ser resolvidos.55

Entretanto:
•  Para admissão ao Curso de Enfermagem passaram só a ser admitidos 

candidatos com o 12.º ano de escolaridade.
•  No início do mês de Fevereiro entrou em funcionamento o Centro 

de Formação do SEZS, situado em Lisboa. Este projecto daria 
resposta à necessidade dos associados em formação contínua e 
actualização de conhecimentos.

•  A 19 de Fevereiro, após repetidos contactos estabelecidos com a 
Direcção Geral dos Hospitais, tendo em conta a morosidade e com-
plexidade administrativa dos processos de concurso, foi finalmente 
publicado o alargamento do prazo dos concursos de acesso aos quadros 

da Função Pública, de um para dois anos (despacho n.º 44 / 86, de 
19 de Fevereiro de 1986).

•  Em Fevereiro e Abril, com o poio da CGTP -IN, realizaram -se 2 
Cursos Elementares para Delegados Sindicais, como forma de 
melhor contribuir para o desempenho da actividade sindical.

•  A luta dos enfermeiros do HMBombarda por melhores condições 
de trabalho culminou com uma greve a 1, 3,4 e 16 de Abril e uma 
adesão entre 80% e 90%. O PR deu razão aos enfermeiros mas o 
PM nada fez para alterar a situação. Por sua vez, para ultrapassar a 
grave carência de enfermeiros existentes, o Director Geral de Cui-
dados de Saúde suspendeu o horário de tempo completo prolongado 
(45 horas semanais) e impôs o recurso permanente a horas extraor-
dinárias. Os enfermeiros não baixaram os braços!

•  Em Abril, no OGE, foi consagrada a exigência da Frente Comum 
de melhoria das condições de acesso à reforma, consagrando essa 
possibilidade aos funcionários públicos que atingissem os 36 anos 
de serviço (pensão completa) ou com 30 anos de serviço indepen-
dentemente da idade. Para os enfermeiros uma etapa estava atingida. 
Faltava conquistar os 55 anos de idade!...56.

•  A 10 de Maio, no âmbito das comemorações do Dia Internacional do 
Enfermeiro, o SEZS organizou um Encontro subordinado ao tema 
“Ser Enfermeiro Hoje”, onde foi discutida a participação dos enfer-
meiros na política de saúde, a afirmação da enfermagem como pro-
fissão autónoma, a formação e a integração do ensino de enfermagem 
no sistema educativo nacional e os seus reflexos no estatuto sócio-
-profissional do enfermeiro.

•  A 27 de Maio os sócios foram chamados a votar a alteração dos 
Estatutos do Sindicato, que passou a designar -se de Sindicato dos 
Enfermeiros da Zona Sul e Açores.57
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16 Fevereiro 1990 – Conferência Internacional com a participação 
da Enferneira Marie-Françoise Collière

19901990

1990 – Participação do SEP no 3.º Salão do Enfermeiro Europeu

•  A 25 de Maio, 15 ciclistas, trabalhadores da indústria vidreira, 
partiram em caravana até Genève, sede da OIT, onde foram denun-
ciar o não pagamento de salários em Portugal. A acompanhar a 
caravana foi uma dirigente do SEZS, como responsável pela assis-
tência de enfermagem a prestar aos referidos ciclistas58.

•  Em Junho o governo fez publicar a quota de descongelamento de 
2577 vagas para admissão de enfermeiros nos quadros de pessoal 
dos diferentes Ministérios.

Em 8 Julho, e estando em discussão na Assembleia da República vários 
projectos sobre a lei de bases do sistema educativo, o SEZS realizou 
uma mesa redonda subordinada ao tema “Integração do Ensino de 
Enfermagem no sistema educativo nacional – na perspectiva dos 
Projectos de Lei de Bases”, em Lisboa. No Encontro, para o qual foram 
convidados os GP com assento na Assembleia da República, estiveram 
presentes 400 profissionais e alunos, com o objectivo de discutir a 
integração do ensino de enfermagem na perspectiva dos projectos 
apresentados pelos partidos políticos. E todos (PRD, PCP e MDP/
CDE) concordaram com a defesa da integração do ensino de enfer-
magem no ensino superior. Os restantes partidos não estiveram pre-
sentes.59

A 25 de Outubro, o SEZS realizou o Encontro “Ensino e Exercício 
em Enfermagem” para o qual foram convidados a intervir enfermeiros 
cuja vivência passada e presente estava directamente ligada ao ensino 
e exercício da profissão.
A 14 de Novembro, o SEZS recebeu um documento sobre a integra-
ção do ensino de enfermagem no ensino superior, sobre o qual o 
sindicato emitiu parecer.60

1987
A 16 de Janeiro, a MS enviou, finalmente, um projecto de diploma 
com as alterações à Carreira que estaria para aprovação e que ficou de 
enviar ao Sindicato até 30 de Dezembro. Este documento já não 
correspondia ao acordado com os Sindicatos em Julho de 1986, 
denunciando o papel dos sindicatos do Norte e do Centro durante 
todo este período. Os graus I e II da Carreira tinham menos um 
escalão (menos uma letra no vencimento) e a reforma mais cedo não 
era contemplada.61

A 17 de Janeiro, o SEZS enviou uma carta ao PM questionando o 
comportamento da MS / governo em relação às matérias negociadas 
com os Sindicatos e denunciando as razões do descontentamento dos 
enfermeiros.
A 20 de Janeiro, o SEZS realizou uma Assembleia – Geral onde os 
600 enfermeiros presentes decidiram as formas de luta a desenvolver, 
inclusive a realização de uma greve a 28 de Janeiro.62 Foi notável a 
colaboração da comunicação social no dia da greve levando os proble-
mas dos enfermeiros a todo o país. Neste dia a MS veio publicamente 
afirmar que a publicação do diploma estaria para breve.
A 22 de Janeiro, a MS levou a  Conselho de Ministros  as alterações à 
Carreira. As posições assumidas pelos Sindicatos do Norte e do Centro, 
nesse mesmo dia, foram demonstrativas da sua colagem total às posições 
da MS, evidenciando falta de transparência em relação a 50% dos enfer-
meiros do país e retrocedendo no cumprimento de acordos realizados 
com todos os enfermeiros do país. E mais, em ofício remetido aos Sin-
dicatos do Norte e do Centro, o MS clarificava que o projecto aprovado 
em Conselho de Ministros era diferente do enviado ao Sindicato a 16 
de Janeiro, na medida em que os Ministros da Saúde e das Finanças 
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17 de Fevereiro 1990 – Plenário Nacional para a aprovação do 
anteprojecto de Estatuto Profi ssional

1990

1990 – As comemorações do DIE, em Coimbra, contaram com a presença do Dr. António Arnaut, considerado o “pai” do SNS

1990

tinham sido mandatados para efectuarem nova redacção ao mesmo. Nesta 
altura, o Sindicato apenas tinha a certeza que o diploma contemplaria a 
contagem de tempo de serviço prestado pelos Enfermeiros tarefeiros.
A 24 de Janeiro, a MS veio afirmar em entrevista a uma rádio que o 
governo aprovara a legislação referente à Carreira de enfermagem e 
que estaria para publicar brevemente. Perante esta informação o SEZS 
e o SERAM suspenderam uma greve prevista para Janeiro.
Em Plenário de Delegados Sindicais, realizado a 2 de Fevereiro, os 
enfermeiros decidiram encetar novas formas de luta, caso até 15 de 
Fevereiro não fosse remetido do SEZS o diploma aprovado em Con-
selho de Ministros e que estaria para publicação. E decidiram solicitar 
à MS e à RTP (que até à data tinha ignorado as lutas dos enfermeiros) 
a realização de um debate público com o Sindicato – o que nunca se 
veio a verificar.
A 17 de Março, à custa da luta desencadeada pelos enfermeiros, foram 
publicadas as alterações à Carreira (D.L. n.º 134/87) que contemplava 
a contagem de tempo de serviço para todos os efeitos legais do tempo 
prestado em regime de tarefa.63 Contudo, o publicado não contemplava 
o acordado com o governo – mesmo que oralmente – e os enfermeiros 
continuaram a ser discriminados face a outros profissionais da Função 
Pública com as mesmas habilitações.
A 23 de Março, o SEZS realizou uma conferência de imprensa denun-
ciando a existência de risco real de contaminação dos enfermeiros por 
doenças transmissíveis, decorrente do exercício profissional. Mais, denun-
ciou que a carência de enfermeiros, a ausência de um verdadeiro trabalho 
em equipa multiprofissional, a inexistência de lavandarias para tratamento 
do fardamento dos enfermeiros, a insuficiência ou inexistência de balneá-
rios nos serviços, a ausência de circuitos de material contaminado e 
ausência de tratamento adequado de lixos contaminados, entre outros 

aspectos, seriam potenciadores das más condições de higiene e segurança 
do local de trabalho.64

As comemorações do DIE, subordinadas ao tema “Saúde Ocupacional 
– Enfermagem profissão de risco”, realizaram -se a 9 de Maio, com a 
presença de 400 profissionais. Neste encontro foi analisada e discutida 
a importância dos serviços de saúde nos locais de trabalho, com base 
num estudo (Levantamento sobre situações de risco profissional no 
pessoal de enfermagem) realizado pela Direcção do SEZS nos hospitais 
da zona sul, para identificar os principais factores de risco profissional 
e as alterações da saúde relacionadas com o ambiente de trabalho65.
Delegados e Activistas sindicais, reunidos em plenário a 14 de Maio, 
decidiram recomendar ao SEZS que pressionasse o MS para a actua-
lização em Junho dos vencimentos decorrentes das alterações à Car-
reira, convocando uma concentração para o final do mês de Junho 
caso a actualização salarial não viesse a ocorrer.
Após a publicação do Regulamento dos Centros de Saúde (Despacho 
Normativo n.º 97 / 83, de 22 de Abril), gravoso para a autonomia dos 
enfermeiros nos Centros de Saúde, o SEZS solicitou junto do PM e 
do Presidente da Républica que o mesmo fosse retirado do ordena-
mento jurídico e que fosse declarada a sua inconstitucionalidade.
A 16 de Junho realizou -se mais um acto eleitoral para a eleição dos 
novos corpos gerentes do SEZS, ao qual concorreram, pela primeira e 
única vez, duas listas. Este processo eleitoral teve uma grande partici-
pação dos enfermeiros. A tomada de posse dos novos corpos gerentes 
decorreu a 22 de Junho e os dirigentes tinham como missão lutar pela 
integração do ensino de enfermagem, pela regulamentação do risco 
profissional, pela aplicação integral das alterações à carreira, pela cria-
ção de serviços de saúde ocupacional, pelo Estatuto Profissional, entre 
outras matérias reivindicativas66.
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6 Julho 1990 – Cerimónia de tomada de passe da Direcção do 
SEP para o triénio 1990 – 1993 

1990

Homenagem ao Presidente da Mesa da Assembleia – geral do 
SEZS, cessante, Enfermeiro Vitorino Carvalho

1990

17 a 21 de Setembro – Semana de luta com um
“Hospital de Campanha”, no Rossio, em Lisboa.

1990

Em relação ao Estatuto Profissional, foi criado um grupo de trabalho, 
com elementos da Direcção, que recolheu material bibliográfico, 
estabeleceu contactos e analisou o anterior projecto entregue no 
Ministério, em 1979.
Em Julho foi publicado o Despacho Normativo n.º 57/87, de 2 de 
Julho que fixou 1018 vagas para o ingresso na Carreira, abrangendo 
apenas 29% dos enfermeiros tarefeiros.
Em 11 de Setembro foi publicado um novo regulamento de Concursos 
da Carreira de Enfermagem (despacho n.º 11 / 87, de 13 de Junho).
A 2 e 3 de Outubro, realizou -se em Lisboa, um Seminário integrado nas 
comemorações do Ano Europeu do Ambiente, organizado pela CGTP-
-IN, subordinado ao tema “Ambiente e Mundo do Trabalho”. O SEZS 
participou com o tema “Ambiente, Emprego, Condições de Trabalho e 
de Repouso”.
A 18 de Outubro, após sucessivas publicações de circulares do Minis-
tra da Saúde / DRH que impediram a aplicação das novas letras aos 
vencimentos dos enfermeiros, o SEZS publicou nos jornais uma carta 
aberta à Ministra da Saúde denunciando os entraves criados pelo MS 
para impedir a aplicação das alterações à Carreira. De igual modo 
foram decorrendo reuniões com os Conselhos de Gerência dos Hos-
pitais para que a Carreira fosse aplicada e, até 15 de Novembro, só 
25% das instituições tinham pago pelas novas letras.67 Segundo dados 
do SEZS, até final de Dezembro, na Zona Sul e Açores, só cerca de 
30% dos enfermeiros tinham recebido pelas novas letras e os respec-
tivos retroactivos, a Janeiro de 1987. Praticamente todas as instituições 
de saúde que pagaram aos enfermeiros fizeram -no à custa dos orça-
mentos próprios e outras foram ameaçadas que, se pagassem, viriam 
reduzidos os orçamentos para 1988. O governo não disponibilizara 
verbas para cumprir, em tempo útil, a sua própria lei e só criara cir-

culares para empatar. Ou seja, o governo apenas pretendeu calar os 
protestos dos enfermeiros!...
A 29 de Dezembro realizou -se uma Assembleia -geral Extraordinária para 
analisar a situação e decidir formas de pressão e de luta. Os cerca de 400 
enfermeiros presentes decidiram ultimar a MS a pagar as verbas devidas aos 
enfermeiros até 15 de Janeiro, realizar greves nas instituições não pagadoras, 
uma conferência de imprensa e uma concentração junto ao MS.68

A 28 de Outubro, o SEZS realizou uma conferência de imprensa para 
informar que iria denunciar à OIT o não cumprimento da Convenção 
n.º 149 da OIT relativa ao emprego, condições de vida e de trabalho 
do pessoal de enfermagem69.
Em Novembro e Dezembro, realizaram -se várias acções de protesto, 
promovidas pela Frente Comum, que envolveram milhares de trabalha-
dores da Função Pública descontentes com a posição assumida pelo 
governo: 19 e 25 de Novembro, junto ao Ministério das Finanças, e a 
10 de Dezembro, uma Manifestação Nacional de Protesto de S. Bento 
até ao Terreiro do Paço.

1988
Promovido pela União dos Sindicatos de Lisboa, realizou -se, a 5 de 
Janeiro, um plenário de dirigentes e delegados sindicais que se mani-
festaram contra o “Pacote laboral” – conjunto de medidas legislativas 
propostas pelo governo, gravosas dos direitos dos trabalhadores.
Na sequência da Assembleia Geral de Sócios realizada a 29 de Dezembro, 
reunidos em plenário a 7 de Janeiro, os primeiros enfermeiros a anunciar 
a marcação de uma greve para 19 de Janeiro foram os enfermeiros do 
Hospital de Santa Maria.
O Sindicato, a 15 de Janeiro, promoveu uma conferência de imprensa 
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1990 – Reunião da CNESE (SEP e SERAM) no Funchal

1990

17 a 21 de Setembro – Semana de luta com uma concentração 
junto à Assembleia da Républica (20 Setembro).

1990

Novembro 1990 – Encontro Nacional de Enfermeiros organiza-
do pelo SEP e outras organizações profi ssionais

1990

e 500 enfermeiros concentraram -se em frente ao MS manifestando -se 
contra o silencio do MS e os enfermeiros dos Hospitais Civis de Lis-
boa, no H. S.José, reuniram e decidiram greve para 2 e 3 de Fevereiro, 
caso a situação não fosse resolvida até 25 de Janeiro.
Entretanto, perante os pré -avisos de greve dos enfermeiros dos HCL 
e do H Sta. Maria, os Conselhos de Gerência e o MS / DRH 
comprometem -se a pagar as verbas devidas aos enfermeiros. Por essa 
razão, as greves previstas foram desconvocadas.70

A 30 Janeiro, o SEZS realizou o Encontro “Ensino / Exercício – na 
perspectiva do Estatuto Profissional”, onde estiveram presentes cerca de 
400 enfermeiros que concluíram pela urgente publicação do Estatuto 
enquanto instrumento de afirmação da autonomia do Enfermeiro e 
como membro de pleno direito na equipa de saúde.
A 6 de Fevereiro, realizou -se, em Lisboa, uma Manifestação Nacional de 
trabalhadores contra o “Pacote Laboral”, promovida pela CGTP -IN.
No dia 22 de Fevereiro, foi publicado o Contrato Colectivo de Tra-
balho entre os Sindicatos e a Associação Nacional de Estabelecimentos 
Privados de Saúde que passaria a regulamentar, entre outras matérias, 
a Carreira para os enfermeiros e a respectiva tabela salarial.
A greve geral realizada a 28 de Março demonstrou ao governo a posi-
ção dos trabalhadores face ao pacote laboral – lei dos despedimentos. 
O PR requereu a apreciação pelo Tribunal Constitucional e este, a 31 
de Maio, viria a considerar o texto provado na Assembleia da República 
com os votos do PSD como inconstitucional71.
A Comissão de Reforma Educativa, nomeada pelo ME, emitiu um 
documento à discussão pública sobre a reforma do sistema educativo 
que constituía um retrocesso na história do ensino de enfermagem em 
Portugal. As propostas elaboradas não tinham em conta a legislação 
existente desde 1978 que previa a integração do ensino de enfermagem 

no ensino superior. Ou seja, a proposta previa como habilitação neces-
sária para o curso de enfermagem geral apenas o 9.º ano de escolaridade 
quando desde 1979 já era exigido aos alunos de enfermagem o 11.º ano 
de escolaridade (alguns já eram admitidos com o 12.ºano). O SEZS, de 
imediato, solicitou audiências aos Ministérios da Saúde e da Educação 
e às Comissões Parlamentares da Saúde e da Educação72.
A batalha pela integração do ensino de enfermagem estava longe de 
estar terminada. A 5 de Maio, após várias diligências, o MS recebeu o 
SEZS e informou que apenas havia consenso entre os Ministérios de 
integrar o ensino de enfermagem ao nível do ensino superior politéc-
nico, mas não estava garantida a autonomia da enfermagem nas Esco-
las de Enfermagem. A 17 de Maio, o ME garantiu que o consenso 
estava alcançado mas não disponibilizou ao Sindicato o diploma que 
estava para publicação. O MS, a 19 de Maio, não clarificou nada em 
relação às exigências dos enfermeiros e afirmou que só quando fosse 
assinado pelos 2 Ministérios é que seria enviado ao SEZS o diploma 
que iria para publicação, impedindo o efectivo direito à negociação e 
participação dos enfermeiros na definição dos destinos da classe. A 16 
de Junho o Sindicato tomou conhecimento pela comunicação social 
que o Concelho de Ministros aprovara um diploma legal que exigia o 
12.º ano para acesso ao curso de enfermagem Geral. Mas o MS e o 
ME continuaram sem dar conhecimento ao Sindicato.
A 7 de Maio, no âmbito das comemorações do DIE, 500 enfermeiros 
participaram no Seminário “Estatuto Profissional”, tendo -se concluído 
pela necessidade de continuar a informar, a discutir e a encontrar 
consensos entre todos os enfermeiros, “únicos responsáveis pelo conteúdo 
e âmbito do seu Estatuto Profissional”73.
O IV Congresso de Enfermagem (habitualmente organizado pelos 4 
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1991 – O SEP deixou a “velha” sede no Marquês de Pombal e passou para a Av. Duque de Loulé.

1991

sindicatos) não se realizou devido ao boicote do Sindicato dos Enfer-
meiros da Zona Centro.74

A Criação do SEP
Enquanto decorria esta intensa actividade sindical, protagonizada pelo 
SEZS e com os enfermeiros da zona Sul do país, crescia o desconten-
tamento dos enfermeiros da zona Norte e Centro por inacção dos seus 
respectivos sindicatos.
Assim, um grupo de enfermeiros de Coimbra, após algumas reuniões, 
decidiu realizar, a 13 de Abril, uma reunião alargada a colegas da região 
Centro e de Bragança que, na altura, frequentavam os Cursos de 
Especialização, em Coimbra. Nesta reunião, após a confrontação entre 
o que sindicalmente se passava na zona Sul (com as parcas informações 
que se detinham) 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 Direcção do SEC, na reunião estiveram em discussão duas alterna-
tivas: criar um sindicato de enfermeiros da região Centro paralelo ao 
existente ou discutir com a Direcção do SEZSA a possibilidade do 
alargamento do seu âmbito geográfico.
Neste quadro e antes de uma decisão definitiva, decidiram convocar 
nova reunião geral com o mesmo âmbito e com a presença de diri-
gentes da Direcção do SEZSA. Nesta reunião, as dirigentes do SEZSA 
acharam viável colocar à sua Direcção a possibilidade de alargamento 
do âmbito geográfico. Os enfermeiros de Coimbra e outros da região 
Centro decidiram criar a Comissão Pró – Sindicato Nacional dos 
Enfermeiros, com sede em Coimbra.
Entre 13 de Abril e 17 de Junho, enquanto a Direcção do SEZSA 
decidia e convocava uma Assembleia-geral de Sócios para alterar os 
Estatutos (o âmbito geográfico para nacional e o nome), a Comissão 

Pró – Sindicato Nacional começou a difundir informação e a realizar 
reuniões em toda a região Centro sobre a acção reivindicativa que se 
desenvolvia no Sul. Inclusive, com os enfermeiros descontentes da 
zona Norte, fomentaram e participaram em reuniões realizadas nesta 
região, para divulgação da Comissão Pró – Sindicato Nacional.
A 17 de Junho, face à expressiva votação da Assembleia – geral de 
Sócios do SEZSA a favor da alteração do seu âmbito e designação, foi 
criado o SINDICATO DOS ENFERMEIROS PORTUGUESES, 
cuja actividade sindical se passaria a desenvolver em todo o território 
nacional.
O SEP “surgiu da vontade colectiva 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”.76

A primeira reunião Nacional realizou -se a 24 e 25 de Junho onde os 
ex -dirigentes do SEZS e os membros da ex -CPSNE definiram a estru-
tura orgânica de funcionamento e organização do SEP e decidiram 
dar continuidade às matérias reivindicativas já definidas pelo SEZS.
A 27 de Junho, o SEP assinou um novo acordo para a Hospitalização 
Privada que permitiu aos enfermeiros a exercer funções em clínicas e 
hospitais privados a aproximação às condições de trabalho e de carreira 
dos enfermeiros nos hospitais públicos.77

A 23 de Julho foi publicado o diploma que estabeleceu como obriga-
toriedade o 12.ºano de escolaridade para admissão ao Curso de 
Enfermagem Geral (D.L. n.º 261/88). Continuava por resolver a 
reconversão das Escolas em Escolas Superiores de Enfermagem. A 7 
de Setembro, e mais uma vez depois de várias insistências, o MS 
recebeu o SEP mas nada adiantou e informou que iriam criar mais 
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um grupo de trabalho para analisar os curricula dos docentes de 
enfermagem78. O MS comprometeu -se a enviar o diploma logo que 
fosse aprovado em Conselho de Ministros – seria a 3 de Novembro 
– mas não cumpriu o prometido.
A 15 de Dezembro, cerca de uma centena de dirigentes, delegados e 
activistas sindicais do SEP desfilaram até ao MS, exigindo a entrega 
do diploma aprovado em CM, mas o MS afirmaria que o mesmo só 
seria conhecido no dia da publicação!...
Entre 29 de Outubro e 10 de Dezembro, o SEP promoveu 19 
Encontros Regionais em quase todas as capitais de distrito (incluindo 
os Açores), tendo por objectivos promover um amplo debate sobre 
o Estatuto Profissional e recolher o maior número possível de con-
tributos para a elaboração de um novo projecto, por forma a clari-
ficar algumas situações e a debater os aspectos mais polémicos do 
exercício profissional. Participaram nestas iniciativas 600 enfermei-
ros de todo o país que reuniram em 65 grupos de trabalho de acordo 
com as áreas de prestação: cuidados de saúde primários, unidades 
de internamento, urgências, blocos operatórios e consultas externas. 
Envolvendo um grande esforço de participação dos enfermeiros o 
seu contributo foi precioso para o SEP. A sua participação permitiu 
obter uma imagem real do sentir e viver da Enfermagem portuguesa 
e possibilitou a organização do material necessário para a elaboração 
de um novo anteprojecto de Estatuto.
Em simultâneo foram discutidos assuntos enquadrados na ética e 
deontologia, ficando clara a necessidade de ser criado um Estatuto que 
salvaguardasse a autonomia do Enfermeiro.
Em Novembro, o SEP teve resposta favorável do MS acerca da exigên-
cia do reconhecimento da contagem do tempo prestado em regime de 

tempo completo prolongado (45 horas semanais) para efeitos de diu-
turnidades.
A 7 de Dezembro realizou -se mais uma greve dos trabalhadores da 
Função Pública de contestação à proposta de aumentos salariais para 
1989 e, quando da aprovação do OE, os trabalhadores encheram as 
galerias da Assembleia da República, como forma de protesto.
Após vários anos de lutas, em Dezembro foi publicada a integração 
do ensino de enfermagem no ensino superior politécnico (DL n.º 
480/88, de 23 de Dezembro).79 De imediato, o SEP solicitou uma 
audiência ao MS para discussão e negociação dos aspectos mais gra-
vosos contidos no diploma.80

1989
Durante os meses de Janeiro e Fevereiro, milhares de enfermeiros de 
todo o país reafirmaram o seu apoio às propostas do SEP, subscreveram 
um abaixo -assinado exigindo a alteração do diploma publicado e 
enviaram cartas individuais dirigidas à MS.
Integrando a Comissão Negociadora Sindical da Função Pública, o 
SEP lutou pelo justo enquadramento salarial dos Enfermeiros durante 
as negociações do novo sistema retributivo. Em relação aos aumentos, 
a intransigência do governo querendo reduzir o poder de compra dos 
trabalhadores e recusando -se a negociar a alteração dos vínculos à 
Administração Pública, a reforma mais cedo, a revalorização das Car-
reiras e impondo o diploma das férias, faltas e licenças sem a consulta 
aos sindicatos, a Frente Comum decidiu realizar uma acção nacional 
de luta, a 9 de Fevereiro. Apesar da evolução favorável das propostas 
do governo – só conseguida por força da luta dos trabalhadores – não 
eram suficientes perante as propostas da Frente Comum.

6 Março 1991 – inauguração das instalações da sede do SEP, na 
Av. Duque de Loulé, em Lisboa.

1991

1991 – Comemorações do DIE, no Porto

1991

24 Abril – Plenário de enfermeiros para ratifi car a greve convoca-
da para 7 de Maio de 1991.

1991
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Em relação ao ensino, face ao silêncio do MS, a 21 de Fevereiro, o SEP 
tomou posição pública e anunciou formas de luta, na sequência da 
qual o MS e o ME marcaram reunião para 2 de Março, onde assumi-
ram a necessidade urgente de clarificar e corrigir o D.L. n.º 480/88. 
Depois de novo interregno e após várias insistências, o SEP foi nova-
mente recebido, a 11 de Abril, mas não foi entregue qualquer docu-
mento. Perante esta situação, o SEP exigiu do governo a entrega das 
alterações ao diploma e a publicação rápida das orientações referentes 
ao processo de equivalências aos graus académicos.81

Ainda em Março foi negociada a reclassificação das letras da Carreira 
de Enfermagem que culminou com a publicação do D.L. n.º 134/87, 
de 17 de Março. A revalorização salarial não esgotou a necessidade de 
efectuar alterações na Carreira em vigor pelo que o SEP criou um 
grupo de trabalho para elaborar uma proposta de caderno reivindica-
tivo.82

A 13 de Abril, o SEP denunciou na comunicação social a situação de 
protelamento do processo de equivalência da formação dos Enfermei-
ros ao ensino superior, cujo diploma carecia de concretização, e con-
vocou o Conselho Nacional para decidir formas de luta.
Durante este ano foi finalizada a redacção do anteprojecto de Esta-
tuto.
Em paralelo, o SEP participou num grupo de trabalho criado pela 
Associação Portuguesa de Enfermeiros, no qual estavam representados 
vários elementos de diversas organizações profissionais, para a redacção 
de um Código Deontológico de Enfermagem e para a clarificação de 
conceitos relativos à profissão – enfermagem, enfermeiro, enfermeiro 
especialista (este grupo de trabalho decorreu de uma decisão do Con-
selho Internacional de Enfermeiras).
Por força da acção do SEP e após repetidos pedidos de reunião junto 

do MS, foi concedida equivalência a Enfermeira Especialista às Enfer-
meiras da ARS de Lisboa com o Curso de Obstetrícia da Faculdade 
de Lisboa e foram integradas nos respectivos Mapas.
O SEP foi informado pela OIT do pedido de esclarecimento remetido 
ao governo português acerca da denúncia do Sindicato sobre o incum-
primento da Convenção n.º 149 relativa ao emprego, condições de 
vida e de trabalho do pessoal de Enfermagem.83

Dez meses após a criação do SEP, 7 delegações estavam a funcionar 
em todo o país. A 26 de Abril realizaram -se eleições para as Direcções 
Regionais de Viana do Castelo, Aveiro, Porto, Coimbra, Leiria, San-
tarém e Faro. A 4 de Maio foi eleita a Direcção Regional dos Aço-
res84,85.
A 5 de Maio, o SEP entregou no MS a proposta reivindicativa dos 
Enfermeiros de Saúde Mental e Psiquiátrica que visava a compensação 
dos Enfermeiros que exerciam funções nestas unidades de saúde, pelas 
situações de penosidade e de risco profissional a que estavam sujeitos 
durante o exercício.
A 6 de Maio realizou -se uma reunião com Docentes das Escolas de 
Enfermagem de todo o país que culminou com a apresentação de uma 
proposta de reconversão das Escolas que foi enviado aos ME e da 
Saúde. Continuando o governo sem clarificar as posições assumidas, 
a 2 de Março, o SEP incentivou os enfermeiros a pedirem as equiva-
lências ao bacharelato e à licenciatura.86

As comemorações do DIE realizam -se a 12 de Maio, em Lisboa e no Porto 
com a temática “A personalização dos cuidados de Enfermagem”. Partici-
param, respectivamente, 500 e 100 enfermeiros. Em Coimbra as Come-
morações abordaram a temática “Novas metodologias de gestão” e “Saúde 
Escolar” 87 .
De 17 a 20 de Maio, o SEP participou, pela 1ª vez enquanto Sindicato 

27 Junho – Plenário Nacional de Enfermeiros para decidir novas 
formas de luta.

1991

Os Enfermeiros estavam determinados a lutar pela dignifi cação 
da classe.

1991

24 Julho 1991 – Vigília em frente à residência ofi cial do Primeiro 
Ministro.

1991
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de âmbito nacional, no 6.º Congresso da CGTP -IN, com a presença 
de 4 membros da Direcção.
No âmbito das relações com organizações de Enfermagem de outros 
países, a pedido do Conselho Regional de Enfermeiros do Rio de 
Janeiro, de 12 a 17 de Junho, o SEP organizou várias iniciativas com 
os colegas brasileiros. E a convite da Fundación para el desarollo de 
la Enfermera participou no Congresso que se realizou a 8 e 9 de Junho, 
em Alicante.
O novo sistema retributivo para a função pública e a integração do 
Ensino de Enfermagem no Ensino Superior desencadearam acções de 
luta só comparáveis com 1976 e que resultaram no aumento de 5 letras 
de vencimento para os Enfermeiros. A luta pelo enquadramento justo 
dos Enfermeiros no Novo Sistema Retributivo (NSR) (cuja grelha 
salarial o governo colocara abaixo da Carreira Técnica – os bacharéis 
da Função pública) e as questões do Ensino (que o governo continu-
ava a protelar a sua concretização), apesar dos atropelos e de campanhas 
de desinformação levadas a cabo por outros Sindicatos de Enfermeiros, 
levaram à realização de greves a 14 e 15 de Junho e a 13 e 14 de Julho, 
com elevados níveis de adesão. A concretizar -se a proposta do governo, 
esta conduziria à desvalorização efectiva da Carreira de Enfermagem 
e comprometeria o futuro da profissão. O SEP recusou -se a assinar 
um acordo com o governo porque não se podia comprometer com 
princípios gerais e pouco concretos que poderiam ser utilizados contra 
os interesses dos enfermeiros e da profissão.
De Norte a Sul do país muitos foram os enfermeiros que fizeram greve 
pela 1ª vez, conscientes da justiça das suas reivindicações e de que a 
firmeza obrigaria o governo a reconhecer a posição que os enfermeiros 
deverão ocupar, relativamente a outros trabalhadores da função pública 
e da saúde.

A 19 de Junho, no Departamento de Recursos Humanos (DRHS), 
realizou -se uma reunião em que foi dado a conhecer a “probabilidade 
do Ministério da Saúde (…) vir a criar um órgão de controlo do exercício 
da enfermagem e de outras profissões da área da saúde” 88 e da intenção 
do DRHS em levar a cabo reuniões para discussão desta matéria.
O SEP reiterou que o Estatuto Profissional era uma matéria impres-
cindível para o progresso da profissão, disponibilizando -se para parti-
cipar neste processo.
O SEP manifestou a sua oposição contra a decisão do MS de obrigar 
a uma prova de avaliação de conhecimentos aos enfermeiros candida-
tos aos Cursos de Enfermagem Pós -Básicos (especialidades) e aos 
Cursos de Administração dos Serviços de Enfermagem e de Pedagogia 
Aplicada ao Ensino de Enfermagem89.
Apenas em Agosto foram criadas as condições para a concretização da 
atribuição das equivalências aos graus académicos de bacharel e de 
licenciado em Enfermagem. Em Setembro foi publicada a Portaria que 
alterava a designação das Escolas de Enfermagem para Escolas Supe-
riores de Enfermagem.
Fruto das lutas desenvolvidas e da pressão dos enfermeiros, a 5 de 
Setembro foi publicado o despacho que constituía o júri para avaliação 
curricular dos pedidos de equivalência (Despacho conjunto 97/SEES 
– SEAMS / 89– XI, de 21 de Agosto) e, a 15 de Setembro, a Portaria 
de reconversão das escolas de enfermagem em Escolas Superiores de 
Enfermagem (Portaria n.º 821 / 89).
Em Outubro foi publicado o diploma que definiu as novas regras sobre 
o estatuto remuneratório dos funcionários e agentes da função pública 
(DL n.º 353 -A/89, de 16 de Outubro) que não se aplicaria aos Enfer-
meiros, definidos como “Corpos Especiais”.
Enquanto decorreu o processo de luta na função pública, também os 

1991 – O stand do SEP durante a Exposaúde.

1991

23 Janeiro 1992 –Plenário Nacional de Enfermeiros.

1992

Março 1992 – Luta dos Enfermeiros contratados e avençados em 
Coimbra.

1992
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enfermeiros a trabalhar no sector privado desenvolveram processos de 
lutas em torno da revisão das suas carreiras de enfermagem: Hospita-
lização Privada, Hospital da CUF – Clínica de S. Bento, Cruz Verme-
lha Portuguesa, Seguros, Portucel e muitos outros.
A 15 de Novembro realizou -se a sessão de lançamento da tradução em 
português do livro “Promouvoir la Vie”, com a presença da autora, 
Marie -Françoise Collière. O livro “Promover a Vida” passou a consti-
tuir uma referência para os Enfermeiros portugueses e o ensino de 
enfermagem.90

No final de 1989, o SEP editou um Boletim Sindical 91 com o anteprojecto 
de Estatuto Profissional e os documentos com as posições do grupo criado 
pela APE acerca de Conceito de Enfermagem e Princípios Deontológicos 
para o Exercício da Profissão de Enfermagem. A edição teve 12500 exem-
plares.
Em Novembro, em pleno processo negocial sobre o Novo Sistema 
Retributivo para os Enfermeiros, o SEP foi confrontado com a assinatura 
de um acordo por parte dos outros sindicatos (Norte, Centro e Sindicato 
Independente dos Enfermeiros) e com a intransigência do governo em 
encerrar as negociações. O acordo não dignificava a profissão nem sal-
vaguardava os interesses dos 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 paga-
mento do regime de tempo completo prolongado (42 horas semanais).
Para além de apresentar uma proposta de integração no Novo Sistema 
Retributivo ofensiva para a classe e desprestigiante da acção do enfer-
meiro, o governo recusa -se a discutir a revisão da Carreira.
A 29 de Novembro, o SEP realizou um plenário com a presença de 
mais de 600 Enfermeiros e foi votada por maioria a proposta de rea-
lização de uma greve de 5 dias.

Na tentativa de desmobilizar os enfermeiros para a greve, o governo 
publicou o D.L. n.º 427/89, de 7 de Dezembro (sobre os vínculos da 
Administração Pública), divulgou em todas as instituições o acordo 
realizado com os outros Sindicatos e aprovou o famigerado diploma 
que concretizaria a transição dos enfermeiros para o NSR.
No período de 11 a 15 de Dezembro, milhares de enfermeiros de todo 
o país (níveis de adesão de 80%) demonstraram o seu descontenta-
mento face aos problemas e o elevado nível de confiança no SEP. A 13 
de Dezembro realizaram uma concentração junto ao MS – com a 
presença de 700 enfermeiros – para chamar a atenção da opinião 
pública para os problemas dos enfermeiros e protestar contra o encer-
ramento das negociações e, para se fazerem ouvir nas televisões, reali-
zaram uma concentração junto da RTP que levou à realização de uma 
reportagem na sede do SEP.92

Mantendo o governo o silêncio, foi realizada uma Assembleia de Dele-
gados Sindicais, a 21 de Dezembro, na qual foi decidido enviar um 
abaixo – assinado ao PM onde, para além da alteração do enquadra-
mento dos enfermeiros no NSR, o SEP insistiu na regulamentação da 
integração do Ensino de Enfermagem no Ensino Superior e na con-
cessão das equivalências.
“O final da década de 80 ficou marcado por um enorme descontentamento 
no sector da enfermagem, que teve como consequência grandes movimen-
tações em torno de três questões: o Novo Sistema Retributivo, o emprego 
precário (tarefeiros) e a não aplicação da legislação sobre a integração do 
ensino de enfermagem no ensino superior. (...)a reacção, quanto às suces-
sivas afrontas feitas à dignidade da profissão (quer pelo governo, quer pelas 
outras estruturas sindicais) surtiu afinal, de alguma forma, positiva: na 
união dos enfermeiros em defesa da profissão que culminou com uma maior 
consciencialização dos problemas que afectam, hoje, a enfermagem; na 

1992

Abril 1992 – Luta dos Enfermeiros contratados e avençados no 
Porto.

1992

Piquetes de greve no Hospital de Santa Cruz e no Hospital de S. 
José, em Lisboa.

1992
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maior procura de informação que resultou em enfermeiros mais esclarecidos 
e por conseguinte mais conscientes; no aumento do número de sindicaliza-
dos no SEP, que quer dizer maior força para lutar pela dignificação da 
classe”.93

1990
A 2 e 3 Janeiro o SEP reuniu o Conselho Nacional e decidiu a publi-
cação de uma carta aberta ao PM com as exigências dos enfermeiros, 
pediu audiência ao MS de carácter urgente, interveio junto do Presi-
dente da Républica e da Assembleia da República, entre outras acções 
de luta.
O MS comprometeu -se a iniciar as negociações das alterações ao DL 
34/90, a avaliar a situação dos tarefeiros, regimes de trabalho, a imple-
mentar rapidamente o processo de equivalências e a iniciar a negocia-
ção global da Carreira de Enfermagem, impondo que a grelha salarial 
não poderia ter efeitos neste ano.
Com a publicação do D.L. n.º 34/90, 24 de Janeiro (que resultou do 
acordo do governo com os outros Sindicatos), o SEP constatou a 
discriminação dos Enfermeiros comparativamente com outros traba-
lhadores da Função Pública com o mesmo nível de habilitações aca-
démicas, o que significaria um incorrecto enquadramento da 
profissão.
A 30 de Janeiro, mais de duas centenas de enfermeiros docentes reu-
niram em plenário para analisar as consequências da antecipação do 
Curso Superior de Enfermagem para o início de 1990 sem que estivesse 
estabilizado o processo de integração no ensino superior, quer ao nível 
das escolas quer das equivalências. A Federação Nacional de Estudan-
tes reuniu mais de 1000 participantes de 19 escolas do país. A 5 de 

Fevereiro, face à prepotência do Governo, docentes e estudantes para-
lisaram como forma de protesto. Só a 17 de Março seria publicada a 
Portaria n.º 195/90 que regulamentaria o Curso de Bacharelato em 
Enfermagem.
Através do Despacho de 26 Janeiro do MS foi constituído o grupo de 
trabalho que teve por objectivo “ propor a regulamentação do exercício 
da enfermagem, bem como as estruturas e mecanismo que permitam o 
controlo e a vigilância de exercício da Enfermagem”94. Integraram este 
grupo as enfermeiras Quintão Pereira e Mª Alcina Fernandes (pelo 
Ministério), a Enfª Ana Loff (pelo SEP), a Enfª Marília Viterbo de 
Freitas (pela APE), a Enfª Semião (pela ACEPS) e um representante 
dos restantes sindicatos.
O SEP realizou a 16 de Fevereiro, em Lisboa, a Conferência Interna-
cional “Enfermagem – profissão Autónoma”, com a presença de 550 
enfermeiros. Participaram nesta iniciativa os Enfermeiros Marie – Fran-
çoise Colliè re (França), Eduardo Tabares Sanguino (Espanha), Olivier 
du Four (Suiça) e Quintão Pereira (Portugal)95. O objectivo era pos-
sibilitar o debate de normas e princípios legais do exercício da enfer-
magem em Portugal e em alguns países da Europa reflectindo sobre 
as perspectivas futuras.
A 17 de Fevereiro foi aprovado por maioria, em Plenário Nacional, o 
anteprojecto de Estatuto Profissional, com a presença de mais de 200 
enfermeiros de todo o país.
A 1 Março decorreu a primeira reunião do grupo de trabalho do MS 
que agendou reuniões duas vezes por semana para não haver quebra 
de ritmo de trabalho. A 1 Agosto, o grupo de trabalho apresentou um 
relatório sobre: acesso ao exercício profissional, competências dos 
profissionais de enfermagem – conceito, definição de funções autó-
nomas e interdependentes – direitos e deveres dos profissionais; e acção 

O contacto com a população e a visibilidade nas ruas foram funda-
mentais para a conquista dos direitos dos enfermeiros.

1992

12 Junho 1992 – Hospital de campanha organizado pela Comissão Nacional de Enfermeiros Contratados, em Lisboa.

1992
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disciplinar. Durante a discussão, o SEP integrou o projecto de Estatuto 
aprovado em 17 de Fevereiro em plenário de enfermeiros.
Após 3 anos de trabalho e 15 anos de luta dos enfermeiros, a 5 de 
Março de 1990, o SEP entregou no MS, o projecto de diploma do 
Estatuto Profissional. Foram enviadas cópias ao Presidente da Repú-
blica, à Assembleia da República e ao DRHS / MS.
A 6 e 7 de Março, o SEP reuniu para analisar a proposta de alterações 
à Lei de Bases de Saúde, considerando -as graves e potenciadoras da 
degradação do SNS e da saúde das populações: não consolidava os 
cuidados de saúde primários e permitia a abertura ao sector privado de 
hospitais e centros de saúde.
Após várias pressões, o governo reuniu com o SEP a 12 de Março para 
discutir os vínculos e a contagem de tempo de serviço prestado em 
contrato, regimes de trabalho e consequências da aplicação do D.L. 
n.º 34/90 (grelhas do NSR) para os enfermeiros.
Em Coimbra comemorou -se o DIE com a realização de uma Confe-
rência subordinada ao tema “O Enfermeiro e o Sistema Nacional de 
Saúde”.
Durante o mês de Abril o MS recebeu inúmeras cartas de protesto dos 
Enfermeiros pelo adiamento do compromisso assumido em Março de 
negociar os regimes de trabalho e os vínculos, o que viria a ser retomado 
a 14 de Maio.
Depois de discutida com os enfermeiros de todo o país, a 14 de Maio, 
o SEP entregou ao MS uma proposta de reestruturação global de 
Carreira de Enfermagem que viria a resultar no D.L. n.º 437/9196.
De 9 a 12 de Maio, o SEP fez -se representar no 3.º Salão do Enfermeiro 
Europeu, organizado pela revista francesa “L’Infirmiére Magazine”, 
tendo participado numa mesa -redonda sobre Enfermagem na 
Europa97.

Com o apoio do SEP, 15 Enfermeiros estiveram presentes no “II 
Encontro de Enfermagem”, organizado pelo Conselho Regional de 
Enfermagem no Rio de Janeiro / Brasil, de 20 a 25 de Maio. O SEP 
participou na mesa -redonda “Enfoques da Enfermagem na Península 
Ibérica – níveis assistenciais e nível político”.
A 30 de Maio e a 6 de Junho realizaram -se reuniões de negociação 
sobre as correcções ao DL n.º 34/90 e os regimes de trabalho, alegando 
o governo necessitar de tempo para estudar as repercussões económi-
cas das propostas do SEP.
A 28 de Junho realizaram -se eleições dos Corpos Gerentes para o 
triénio 1990/1993 cuja tomada de posse viria a realizar -se a 6 de Julho, 
em simultâneo com a primeira Direcção Regional de Lisboa. Esta 
Tomada de Posse seria o último acto solene do SEP presidido pelo Sr. 
Enfermeiro Vitorino Carvalho, Presidente da Mesa da Assembleia-
-geral.
A 29 de Agosto, a Direcção recém -eleita constatou que o governo 
continuava a arrastar a negociação das diferentes matérias pendentes, 
perspectivando -se novas formas de luta.98 Os protestos desencadeados 
pelos enfermeiros conduziram a uma reunião a 19 de Setembro, cujas 
expectativas saíram goradas. Embora reconhecendo os aspectos positi-
vos conseguidos durante a negociação – fruto da luta e da pressão dos 
enfermeiros – o SEP continuou a lamentar a persistência dos aspectos 
negativos, denunciando as injustiças dali decorrentes numa semana de 
luta que decorreu entre 17 e 21 de Setembro, com reuniões nos locais 
de trabalho, um Hospital de Campanha ao qual recorreram cerca de 
5000 pessoas, distribuição de 30 mil comunicados à população e a 
entrega de um dossier reivindicativo aos órgãos de soberania.99

A publicação da Lei de Bases de Saúde e as consequências de decorrem 
desta lei para o SNS, veio reforçar a necessidade de publicação do Esta-

1992

1992 – Stand do SEP na Normédica, no Porto.

1992

1993 – Seminários da Avaliação de Desempenho no Porto 
e em Lisboa. 

1993

1992 – Comemorações do DIE, em Setúbal.
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tuto Profissional do Enfermeiro, face à perspectiva de aumento do 
número de enfermeiros a exercerem funções em organizações privadas 
de cuidados de saúde.
A 15 de Setembro, o SEP e o SERAM assinam um protocolo de 
cooperação formando a Comissão Negociadora Sindical dos Enfer-
meiros (CNESE). A criação da CNESE permitiria o reforço de 
cooperação e confiança entre estas duas estruturas sindicais. Salva-
guardando a autonomia e especificidade de cada estrutura e região, 
a CNESE visava o compromisso de estudar, negociar e lutar por 
propostas comuns.
A 31 de Outubro, a CNESE iniciou as negociações da revisão global 
da Carreira de Enfermagem realizando -se a primeira reunião com o 
governo sobre esta matéria.
Organizado pelo SEP e pelo SATSE – Sindicato de Enfermería, em 
Novembro realizou -se o I Congresso Luso -Espanhol da Enferma-
gem.
A 15, 16 e 17 de Novembro decorreu, na ESE S. Vicente de Paulo, o 
Encontro Nacional de Enfermeiros “Regulamentação e controlo do 
Exercício profissional”, organizado pelo SEP e outras organizações 
profissionais (ACEPS, APE, Associação Portuguesa Enfermeiros Espe-
cialistas Enfermagem de Reabilitação, Sindicato Nacional dos Enfer-
meiros Diplomados) como corolário do trabalho de pesquisa e 
discussão iniciados em Março. Neste Encontro foram apresentadas as 
conclusões do grupo de trabalho sobre o Código Deontológico para 
Enfermeiros que viria a ser divulgado aos sócios em 1991100. Na dis-
cussão também participaram a Enfermeira Taka Oguisso, membro do 
ICN, e a Enfermeira Maria José Schmidt, enfermeira do Brasil.101.
Depois de 4 meses de diligências junto do MS / Governo, da realiza-
ção de um plenário de Enfermeiros (4 de Dezembro), no qual a 

Direcção foi mandatada para pressionar a Assembleia da República e 
o Governo e radicalizar formas de luta, foi aprovado pelo CM, para 
publicação, as alterações ao DL n.º 34/90.
Dois anos após a publicação do D.L. n.º 480/88, de 23 de Dezembro, 
foi publicada a grelha de classificação para a avaliação curricular, cujos 
critérios do júri são fortemente contestados pelo SEP.
Em Dezembro terminou a 1ª fase de negociação da Carreira, no qual 
a Federação dos Sindicatos se recusou a participar, tendo apenas apre-
sentado uma grelha salarial para proposta de Carreira. O Governo 
travou o processo negocial não apresentando nova contraproposta nem 
agendando novas reuniões de negociação102.

1991
A aquisição de novas instalações para a sede nacional do SEP e a 
edição da nova Revista “Enfermagem em Foco” marcam internamente 
o Sindicato.
Igualmente, o ano de 1991 caracterizou -se por duras lutas pela dignifi-
cação da Enfermagem no sector 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.
A 18 de Janeiro foi publicado o D.L. n.º 38/91 que corrigiu o D.L. 
n.º 34/90 e com ele foi iniciado um intenso trabalho de análise das 
contagens de tempo de serviço dos enfermeiros para efeitos de posi-
cionamento indiciário (escalões de progressão).
Face ao protelamento das negociações da Carreira, a CNESE fez um 
ultimato ao governo levando -o a calendarizar as negociações e a entre-
gar uma contraproposta em Fevereiro.

1993 – Comemorações do DIE, em Montechoro– Algarve.

1993

Agosto 1993 – “Espaço Saúde”– o SEP esclareceu a população 
da necessidade do Estatuto Profi ssional do Enfermeiro como um 
direito do utente e contactou com centenas de cidadãos.

19931993

1993 – SEP participou no 7.º Congresso da CGTP – IN com 
15 delegados.
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Sem incluir a grelha salarial e não assumindo a continuação do pro-
cesso, a contraproposta do Governo não contemplava questões fun-
damentais para o Sindicato como por ex. a valorização da área da 
prestação de cuidados, a admissão de enfermeiros, a reforma mais cedo, 
compensação do risco, as áreas de investigação e formação, aplicação 
do Estatuto da Carreira Docente aos enfermeiros docentes, etc. No 
fim do mês, o governo viria a suspender o processo negocial.
Em Março, a CNESE analisou o processo negocial e as sucessivas promes-
sas não cumpridas pelo governo e anunciou a realização de plenários por 
todo o país, a realização de uma semana de luta e uma greve nacional para 
Abril103.
O SEP, a FENPROF e o SNESUP realizaram várias iniciativas em 
Março e Abril para denunciar o desrespeito e a discriminação do 
governo pelo ensino de enfermagem e pelos docentes.
A 6 de Março decorreu a inauguração das instalações da sede nacional 
do SEP, na Av. Duque de Loulé, n.º 104, 3.º andar.
A 2 de Abril, o governo retomou as negociações e recuou nas propostas 
já assumidas anteriormente. O Governo não aceitou negociar a reforma, 
os tarefeiros, a exclusividade e apresenta uma tabela salarial inaceitável. 
A atitude arrogante e autoritária do Governo pretendeu condicionar a 
negociação da grelha salarial a um acordo prévio relativo à estrutura da 
Carreira e terminar toda a negociação no fim de Abril. Esta atitude do 
governo exigiu uma resposta dos enfermeiros de força, coesa e de uni-
dade.
A CNESE conseguiu que a FENSE se comprometesse, por escrito, em 
não assinar qualquer acordo com o governo que não contemplasse a 
reforma aos 30 anos, a exclusividade, a admissão de enfermeiros tare-
feiros com contagem de todo o tempo de serviço, a revalorização 
económica com garantia do topo da carreira técnica aos enfermeiros 

com curso de base e topo da carreira técnica superior aos enfermeiros 
com formação pós -básica. Foi marcada uma greve nacional con-
junta.104

Perante a perspectiva de uma boa adesão à greve o governo convocou 
a CNESE para reuniões na véspera de greve, havendo uma aproxima-
ção às propostas da CNESE, sobretudo ao nível da grelha salarial.
A greve de 7 de Maio foi um êxito dado o nível de organização e 
adesões existentes que rondaram os 90%, demonstrando a grande 
maturidade dos enfermeiros e a sua resposta clara à prepotência do 
governo e ao seu propósito discriminatório. O SEP esteve presente em 
todos os piquetes de greve a nível nacional, demonstrando grande 
capacidade de organização e mobilização.
Nas comemorações do DIE, realizadas a 10 e 11 de Maio, no Porto, 
sob o tema “Europa’ 92 – Enfermagem em evolução”, discutiu -se a 
formação em enfermagem, a livre circulação, novas tecnologias, carreira 
e condições de trabalho e regulamentação do exercício.
Conscientes da necessidade de continuar a pressionar o governo, a 
CNESE enviou carta à FENSE para a conjugação de esforços em nova 
greve, mantendo uma atitude negocial de defesa de aspectos anterior-
mente assumidos. Foi agendada greve para 20 e 21 de Junho pela 
dignificação da Carreira, equiparando os enfermeiros aos restantes 
profissionais da Função Pública com iguais habilitações académicas, 
por vencimentos justos, pela exclusividade, pela admissão de enfermei-
ros com CAP, entre outras matérias105. A FENSE não aderiu realizando 
outra greve sem adesão significativa, o que facilitaria os propósitos do 
governo. A FENSE assinaria com o governo a tabela salarial e a reforma 
aos 35 anos de serviço e 57 de idade, não se preocupando com qualquer 
articulado, com a contagem de tempo dos tarefeiros, omitindo a exclu-

1993

2 Junho 1993 – Tomada posse dos Corpos Gerentes 1993 – 1996 – A Presidente cessante, Enfª Matilde Brás Carlos, a Presidente da MAG 
eleita, Enfª Ana Loff , e a Presidente do SEP, Enfª Maria Augusta de Sousa..

Setembro 1993 – O “Marco do correio” simbolizou o envio de 4000 
postais assinados por enfermeiros a exigir a negociação do Estatuto 
Profi ssional.

1993
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sividade e abandonando os princípios relativos aos aspectos salariais 
assumidos com o SEP.
A pressão e a luta dos enfermeiros e a sua determinação para continuar 
a lutar obrigou o governo a recuar, mas a 12 de Junho terminaram as 
negociações de uma “(…)Carreira que, ficando aquém do que seria 
legítimo conseguir, traduz importantes avanços para a classe (…)”106 .
A CNESE avaliou os avanços alcançados e decidiu suspender a greve 
agendada e marcar um plenário nacional de enfermeiros, para 27 de 
Junho, para decidir a posição final a tomar e formas de luta a desen-
volver.
Em relação aos docentes de enfermagem, após a pressão constante do 
SEP e a mobilização registada no seio dos docentes, o SEP recebeu o 
projecto da carreira docente de enfermagem. Entretanto, o Provedor de 
Justiça remeteu um despacho aos Ministros da Saúde e da Educação 
dando conta da injustiça em que se encontravam os docentes de enfer-
magem, recomendando a urgente publicação do diploma legal que 
aplicaria o estatuto da carreira docente do ensino superior politécnico 
aos docentes de enfermagem.107

A CNESE enviou ao PM e ao MS a moção aprovada no plenário 
nacional mas não obteve resposta. Perante esta atitude, a 24 de Julho, 
foi realizada uma vigília em frente à residência do PM, onde foi entre-
gue um ofício a pedir esclarecimento sobre a data da aprovação em 
Conselho de Ministros da Carreira de Enfermagem108. A ausência de 
respostas do governo indiciava a má -vontade em aprovar a Carreira 
de Enfermagem.
A 17 de Agosto foi publicada uma carta aberta ao PM onde se por-
menorizava a evolução do processo negocial e alertava para o endure-
cimento da luta caso a Carreira não fosse aprovada e publicada 
rapidamente. O silêncio foi quebrado em 29 de Agosto dando a 

conhecer que o Conselho de Ministros – o último antes das eleições 
que se aproximavam – apenas analisara o diploma.
Os plenários de enfermeiros intensificaram -se e, a 10 de Setembro, foi 
anunciada a decisão de uma greve nacional para 19 e 20 de Setem-
bro.
Finalmente o governo cedeu à pressão e à força e determinação demons-
tradas pelos enfermeiros e, em reunião de Conselho de Ministros extra-
ordinária de 12 de Setembro, aprovou a Carreira de Enfermagem. A greve 
foi desconvocada e a nova Carreira de Enfermagem foi publicada a 8 de 
Novembro (D.L. n.º 437/91).
A nova Carreira de Enfermagem, apesar de constituir um marco 
importante para a Enfermagem ficou aquém do que seria legítimo 
exigir, facto pelo qual a CNESE se recusou a assinar a proposta do 
governo. Ao novo governo, a CNESE iria exigir as reabertura do 
processo negocial para garantir a reforma aos 30 anos ou 55 anos de 
idade, os topos das Carreiras Técnica e Técnica Superior da Adminis-
tração Pública para os enfermeiros com a respectiva formação, o regime 
de exclusividade para todos e a contagem de todo o tempo de serviço 
prestado como tarefeiro.
De 19 a 22 de Setembro participámos na ExpoSaúde, I Salão Inter-
nacional da Saúde e Assistência, do Equipamento Hospitalar, Médico, 
Laboratorial e Produtos Farmacêuticos. O SEP foi a única estrutura 
representativa de enfermeiros e constituiu um sucesso a presença dos 
enfermeiros junto da população e de outros técnicos de saúde.
Em simultâneo com o processo negocial da Carreira:
• A  12 de Dezembro foi enviado ofício ao SEP, datado de 1 de Agosto, 

pedindo parecer sobre o relatório do MS acerca do Estatuto Pro-
fissional / Regulamento do Exercício;

Outubro 1993 – Participação do SEP na II Exposaúde.

1993 19941993

Outubro 1993 – Participação do SEP no IV Encontro de Sindi-
calistas, em Madrid.
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•  A negociação da Carreira Docente sofreu um impasse e a negociação 
só ficaria concluída a 17 de Dezembro109;

•  Foi publicada a portaria dos Estudos Superiores Especializados sem 
que o SEP fosse ouvido;

•   SCML publicou os novos estatutos com aspectos gravosos para os 
Enfermeiros sem que os representantes dos trabalhadores fossem 
ouvidos.

1992
O primeiro trimestre foi marcado por uma intensa actividade reivin-
dicativa. “Após duas greves nacionais, os enfermeiros cimentaram a sua 
importância, relevância e protagonismo na Função Pública em geral e na 
saúde em particular”110.
Em relação ao Regulamento do Exercício, a CNESE emitiu parecer 
acerca do relatório do MS e reafirmou que, no que se refere ao órgão 
de controlo do exercício, deveria ser constituído exclusivamente por 
enfermeiros, ser autónomo e ser eleito por todos os enfermeiros.
A atitude do governo perante a inexistência de verbas no Orçamento 
de Estado para o pagamento de vencimentos da nova carreira de 
enfermagem, a não contagem de tempo de serviço de carreira e o não 
descongelamento de escalões, o congelamento de novas admissões, o 
despedimento de enfermeiros e a manutenção de recibos verdes, a não 
resolução das injustiças decorrentes da aplicação do Novo Sistema 
Retributivo e a proposta de aumentos salariais abaixo da inflação 
prevista, motivaram a realização de um plenário nacional de enfermei-
ros no dia 23 de Janeiro. Neste plenário a Direcção do SEP foi man-
datada para denunciar, intervir e encetar formas de luta em torno dos 
contratados e avençados e docentes.

Engrossando a onda de contestação de todos os trabalhadores da 
Administração Pública, o SEP aderiu à greve de 18 de Fevereiro, a 
maior greve realizada até à altura (65% de adesão), demonstrando que 
os enfermeiros queriam ser ouvidos e lutar por questões que são 
comuns aos restantes trabalhadores da FP. Para os Enfermeiros, a nova 
Carreira tinha agudizado as injustiças provocadas pelo Novo Sistema 
Retributivo e seria urgente a sua correcção.
A 19 de Fevereiro, o SEP entregou na Assembleia da República uma 
petição com mais de 3000 assinaturas exigindo medidas políticas para 
resolução da carência de enfermeiros e da regularização dos vínculos com 
a respectiva contagem de tempo de serviço.
A Carreira Docente de Enfermagem continuou sem ser publicada o 
que motivou grande descontentamento dos Enfermeiros na Escolas 
Superiores e uma forte adesão à greve de 25 e 26 de Fevereiro111. 
Durante mais de um mês os docentes fizeram greve às avaliações.
A 25 de Março – passados mais de 3 meses desde a conclusão da 
negociação da carreira e um mês de greve – o governo afirmou estar 
empenhado no agendamento e aprovação da Carreira Docente, em 
CM. Contudo, a carreira viria a ser aprovada com alterações conside-
radas graves e fundamentais levando os docentes a decidir novas formas 
de luta para reabrir o processo negocial.
Os enfermeiros contratados e em regime liberal iniciaram uma movi-
mento de contestação e revolta. Greves de enfermeiros contratados 
em Beja (15, 16 e 17 de Março) e Coimbra (25, 26 e 27 de Março), 
a entrega na Assembleia da República de uma petição com 3000 
assinaturas, concentrações em Beja, Coimbra e Lisboa, obrigaram o 
governo a descongelar 1000 vagas para admissão de enfermeiros. 
Contudo, este descongelamento de vagas apenas cobriria 1/3 dos 

8 Fevereiro 1994 – Assembleia -geral de sócios para decisão da 
constituição da Comissão Instaladora da futura ordem dos en-
fermeiros.

1994

1994 – Manifestação dos trabalhadores da Função Pública

1994
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enfermeiros contratados e avençados, menos de 1/10 das necessidades 
em enfermeiros em Portugal.112 E a luta continuou …
As greves de contratados e avençados continuaram: 28, 29 e 30 de Abril 
no Hospital de S. João, no Porto; de 19 a 21 de Maio no Hospital de S. 
José e de 20 a 22 de Maio no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa; de 26 
a 27 de Maio, em Viana do Castelo. As greves foram sempre acompa-
nhadas de iniciativas junto de órgãos do poder político e junto da 
população.
A elevada adesão registada nas greves e o aumento do número de 
colegas contratados motivou a necessidade de aperfeiçoar a organiza-
ção. Em Maio foi constituída a Comissão Coordenadora Nacional de 
Enfermeiros Contratados (CCNEC) constituída por jovens contrata-
dos de várias instituições de saúde, cujo objectivo prioritário foi o de 
pressionar o governo para que efectivasse a admissão de enfermeiros 
a CAP, com contagem de tempo de serviço para todos os efeitos 
legais113.
A CCNEC organizou um “Hospital de Campanha” (12 de Junho) e 
foi recebida por todos os Grupos Parlamentares e pelos deputados da 
Comissão Parlamentar de Saúde (16 de Junho) onde foi exposta a 
situação e debatida a situação dos enfermeiros contratados. Três dias 
depois o governo anunciava o descongelamento de 2500 vagas para 
enfermeiros. Por decisão dos enfermeiros foram suspensas as greves 
de contratados, previstas para Junho nos Hospitais de Curry Cabral 
e Capuchos, e foi exigida a rápida publicação das vagas e a admissão 
dos enfermeiros de acordo com a Carreira de Enfermagem (através 
de CAP’s).114

Igualmente descontentes com a prepotência e arrogância do governo 
(alterações à Lei da greve, reforma da administração pública / dispo-

níveis), os trabalhadores da FP, incluindo os enfermeiros, realizam nova 
greve a 27 de Março.
Em torno das comemorações do DIE, o SEP lança um cartaz alusivo 
ao Estatuto Profissional para ser difundido por todas as organizações 
de Saúde com o lema “Cuidamos da sua saúde / 24 horas por dia 
somos Enfermeiros”.
As comemorações do DIE decorreram em Setúbal com o tema 
“Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho – repercussões na Enferma-
gem, de 7 a 9 de Maio, com a presença de cerca de 650 enfermeiros 
e de delegações estrangeiras vindas da Espanha, França, Bélgica e Reino 
Unido.115

Decorrentes do D.L. n.º 62/91, de 15 de Abril, ocorreram dois 
descongelamentos de escalões que motivaram contactos com os 
enfermeiros de todo o país para análise das respectivas posições 
remuneratórias: as inúmeras injustiças relativas criadas por este 
diploma motivaram a intervenção do SEP junto do governo para a 
sua correcção e junto da OIT.
A 5 de Agosto foi publicada a aplicação do Estatuto da Carreira 
Docente do Ensino Superior Politécnico aos docentes de enfermagem 
e viriam a confirmar -se as inúmeras contradições do governo, as 
injustiças e discriminação dos enfermeiros.
A 2 de Setembro foram publicadas as vagas para admissão de enfer-
meiros permitindo a estabilidade da maioria dos enfermeiros a contrato 
e desempregados, nos quadros das instituições ou a CAP. A interven-
ção do SEP passou a ser junto dos Conselhos de Administração no 
sentido de despoletar a abertura de concursos.
De 16 a 20 de Setembro, o SEP participou na Normédica – I Feira 
da Saúde do Norte.
Com repercussões importantes para os profissionais de saúde e os 

Caderno de divulgação com as propostas de regulamento do exercício 
profi ssional e de estatutos da ordem dos enfermeiros serviu de base 
de discussão nas reuniões que se realizaram por todo o país.

1994

1994 – Comemorações do DIE, em Lisboa.

1994

25 de Abril e 1.º de Maio 1994 – participação dos enfermeiros 
nas comemorações de 20 anos em Liberdade.

1994
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utentes dos serviços de saúde, a 8 de Outubro o governo aprovou em 
Conselho de Ministros o novo Estatuto do SNS sem ter garantido às 
organizações sindicais o efectivo direito de participação neste pro-
cesso116. Por iniciativa da CGTP -IN, o SEP participou na Semana 
Nacional de Alerta para o Direito à Saúde que compreendeu acções de 
esclarecimento junto da população, bancas de rua, conferências de 
imprensa, concentrações, audiências com entidades públicas e religio-
sas, no sentido de alertar para as gravosas consequências do novo 
SNS.117

No 2.º semestre foram retomadas as negociações da Administração 
Pública para o ano de 1993 cujas propostas do governo se mantinham 
na linha de penalização do poder de compra dos trabalhadores, levando 
os trabalhadores, e os enfermeiros, a aderirem à semana nacional de 
luto e à greve de 13 de Novembro.
Durante este ano decorreram vários pedidos de audiência ao MS sobre 
as negociações do Estatuto Profissional sem resposta, sendo alegado 
pelo DRHS que estavam em fase de preparação das propostas de 
diploma, não lhe parecendo oportuno a realização de quaisquer 
reuniões.

1993
A 30 de Março foi publicado o regulamento da Avaliação de Desem-
penho (Despacho n.º 2/93), decorrente da Carreira de Enfermagem. 
O atraso na publicação deste documento criaria alguns atropelos na 
implementação do sistema118. 
Por iniciativa do SEP, nos meses de Março e Abril, em Lisboa, Porto 
e Coimbra, com a participação de 900 enfermeiros, realizaram -se 
quatro seminários subordinados à temática da nova regulamentação 

da avaliação do desempenho, prevista na Carreira de Enfermagem. 
Estes seminários tiveram como objectivos facilitar a abordagem ao 
novo sistema de avaliação, apresentar as potencialidades do sistema e 
fornecer elementos para a sua operacionalização. Do debate decorrido 
realçou -se os seguintes problemas: atraso na concretização do sistema, 
necessidade de publicação do Estatuto Profissional, condicionalismos 
para a definição das normas e critérios, necessidade de formação dos 
avaliadores e dos avaliados.119

Por todo o país, os Centros de Formação do SEP realizaram inúmeras 
acções de formação para enfermeiros sobre o processo de avaliação do 
desempenho e a realização de relatório crítico de actividades.
O SEP participou no 7.º Congresso da CGTP -IN com 15 delegados, 
tendo sido eleitos para a Direcção da central sindical 4 dirigentes. 
O reforço da participação activa dos enfermeiros no movimento sin-
dical unitário, com a sua experiência e especificidade, permitiria 
podermos entender e intervir nas soluções para os problemas dos 
enfermeiros, cujas causas são comuns aos restantes trabalhadores, 
contribuir com a nossa experiência, colher a experiência colectiva, de 
história do sindicalismo em Portugal e dar a conhecer aos milhares de 
trabalhadores que a CGTP -IN representa os problemas com que os 
também os enfermeiros se debatem diariamente.120

Em torno do tema das comemorações do DIE, no Algarve, de 6 a 8 de 
Maio, sob o tema “A Reforma do Serviço Nacional de Saúde em Portugal”, 
foi abordada a necessidade de harmonização de competências dos pro-
fissionais de saúde face à reforma do SNS, em que a regulamentação do 
exercício profissional do enfermeiro tem uma importância vital. Foi 
reafirmado, ainda, a necessidade de criar um órgão de controlo autónomo. 
“Não poderá ser incompatível com outras associações profissionais, nomea-
damente, as associações sindicais, pois ambas têm papéis diferentes. Uma tem 

Outubro 1994 – stand do SEP na 2ª Normédica, no Porto.

1994

Em paralelo com a acção reivindicativa o SEP organizou a Expo-
sição “Os Enfermeiros e a Arte”.

1995

1995 – Lançamento do livro “Cuidar e Tratar”, da Enfermeira 
Lisete Fradique Ribeiro.

1995
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por objectivo a defesa dos utilizadores dos cuidados de saúde, a outra tem por 
objectivo a defesa das condições de trabalho e da garantia dos direitos dos 
trabalhadores.121”
No início do segundo trimestre, o SEP teve conhecimento, de forma 
não oficial, da existência de um “projecto de acto médico”, o qual, se 
viesse a ser aprovado, impediria a afirmação da profissão como pro-
fissão autónoma.122

Empenhados em exigir a abertura do processo de negociação do Esta-
tuto Profissional, o ano de 1993 caracterizou -se por forte pressão do 
SEP e dos enfermeiros junto do governo / MS. Toda a pressão faria 
sentido tanto mais que o Secretário de Estado Adjunto do MS terá 
afirmado, no DIE, que o Estatuto Profissional era desnecessário “por-
que a Carreira de Enfermagem já contemplava tudo acerca das funções 
dos enfermeiros”123.
Várias foram as acções de luta dinamizadas pelo SEP e muitos os 
enfermeiros que participaram nessas iniciativas124:
• Comunicados distribuídos pelos locais de trabalho;
•  Abaixo -assinado exigindo a abertura imediata da negociação do 

Estatuto bem como a suspensão de qualquer medida legislativa que, 
directa ou indirectamente, impedisse o desenvolvimento da enfer-
magem como profissão autónoma;

•  Entre 15 e 30 de Maio foram recolhidas cerca de 3500 assinaturas 
que foram entregues ao MS (em Junho) junto com um pedido de 
reunião de carácter urgente – sem resposta;

•  A 15 de Julho um grupo de dirigentes deslocou -se ao MS para obter 
dados sobre a evolução do processo e exigir uma contraproposta – 
silêncio;

•  A 5 e 6 de Agosto, foi realizada a acção de rua “Espaço Saúde”, no 
Rossio, em Lisboa. Esta iniciativa visava manifestar o protesto dos 

enfermeiros e dele dar conhecimento à população, solicitando a assi-
natura de um abaixo -assinado para entregar ao governo – forte adesão 
da população – são remetidas ao MS cerca de 2000 assinaturas de 
cidadãos.

•  Em simultâneo – Julho e Agosto – circulou pelos locais de trabalho 
um postal que manifestava o nosso descontentamento, a nossa 
exigência de negociação e a disponibilidade para lutar pelo Estatuto 
Profissional;

•  A 9 de Setembro, a CNESE esteve todo o dia junto ao MS com um 
gigantesco marco do correio simbólico, entregando cerca de 4000 
postais assinados por enfermeiros de todo o país – forte impacto na 
comunicação social. O MS continuou a ignorar os enfermeiros.

•  Com vista a auscultar o sentir dos enfermeiros, o SEP levou a cabo 
um Plenário Nacional descentralizado, cujas reuniões se realizaram 
a 21, 22 e 23 de Setembro, no Porto, Coimbra e Lisboa. Destes 
plenários, a Direcção foi mandatada para radicalizar formas de luta, 
recorrendo à Greve, caso o MS mantivesse a recusa em abrir a 
negociação do Estatuto.

•  MS marcou reunião para 26 Outubro sem clarificar o conteúdo da 
mesma.

•  SEP exigiu a clarificação dos assuntos a tratar nessa reunião – o MS 
não respondeu;

•  Entretanto, a CNESE aderiu à greve dos Sindicatos da Função 
Pública a 29 de Outubro sobre os aumentos salariais;

•  A nova Direcção do SEP, reunida a 26 de Outubro decidiu marcar 
uma greve para 5 de Novembro, denunciar a situação junto da 
opinião pública, apelar a todas as organizações profissionais e sin-
dicais para que integrem a luta de 5 de Novembro, diligenciar junto 
do 1.º Ministro para desbloquear a situação e apelar à informação 

29 Março de 1995 – O SEP reuniu a Assembleia de Delegados 
Sindicais e uma delegação deslocou -se ao MS.

1995

Edição especial da “Enfermagem em Foco” com as intervenções 
proferidas em torno da temática das comemorações do Dia 
Internacional do Enfermeiro – Da Formação ao Exercício.

1995

25 Maio – O contacto e a informação à população tornaram -se 
fundamentais e os Enfermeiros de todo o país denunciaram os 
problemas existentes nas respectivas regiões.

1995
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e mobilização de todos os enfermeiros. Todavia, o SEP manifestou 
disponibilidade para suspender a Greve caso fosse dado início ao 
processo negocial;

•  Alegando não negociar com dois pré -avisos de greve, o MS desmar-
cou a reunião agendada – célere a desmarcar a reunião e lento a 
responder às várias solicitações para abertura do processo nego-
cial;

•  A 5 de Novembro realizou -se a greve pela negociação do Estatuto 
com a adesão de 70% dos enfermeiros em todo o país.

•  A 11 de Novembro, a CNESE foi recebida pelo Secretário de Estado 
e foi assumido o envio de uma contra -proposta – no prazo de 30 
dias – para dar início às negociações – a acta não chegou a ser assinada 
por substituição do gabinete ministerial a 7 de Dezembro.

Entretanto, desde Junho, um grupo de trabalho liderado pela Enfer-
meira Mariana Diniz de Sousa, iniciou o trabalho de elaborar e dis-
cutir com as Associações Profissionais e os Sindicatos um anteprojecto 
de Estatutos da Ordem.
A 26 de Maio, no meio de intensa actividade sindical, decorreram 
eleições para os Corpos Gerentes do SEP, para o triénio 1993 – 1996. 
A cerimónia de tomada de posse ocorreu a 2 de Junho.
De 7 a 9 de Outubro realizou -se o IV Encontro de Sindicalistas Madrid 
– Lisboa, com a participação de um dirigente do SEP. Este encontro, 
organizado pela USL e pela USMR/CCOO, serviu para conhecer e 
discutir os problemas que afectavam os trabalhadores dos diferentes 
sectores de actividade, nas duas grandes regiões. O SEP reuniu com 
representantes da Federação da Saúde das CCOO, o que permitiu o 
intercâmbio de informações, experiências e problemas dos enfermeiros 
nos dois países e regiões.125

Também em Outubro, realizou -se a Expo / Saúde onde o lema “Esta-

tuto Profissional do Enfermeiro também é um direito do utente” 
constituiu o tema forte do “stand” do SEP.
No início de Dezembro foi realizada 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.
Em Dezembro decorreram eleições legislativas e um novo ciclo político 
iniciou. A contraproposta de Estatuto não foi enviada conforme o 
compromisso e todas as matérias reivindicativas pendentes continua-
vam … pendentes.

1994
O SEP assumiu o logotipo “Estatuto profissional é necessário” que foi 
impresso em todos os documentos do SEP em uso naquela altura.
A 5 de Janeiro, o novo Ministro da Saúde reuniu com a CNESE que 
entregou o dossier reivindicativo: regularização dos atrasos no processo 
de avaliação do desempenho, negociação do Estatuto Profissional, 
Admissão de Enfermeiros, integração plena do ensino de enfermagem 
e aplicação do Estatuto da Carreira Docente, bloqueio das equivalên-
cias aos graus académicos, correcção das injustiças relativas decorren-
tes do Novo Sistema Retributivo e regulamentação da Carreira. De 
todas as temáticas, o MS apenas admitiu a publicação em simultâneo 
do Estatuto e da criação do órgão de controlo, comprometendo -se a 
analisar os documentos, mas em relação às restantes matérias nada 
decide.
A proposta do governo de aumentos salariais para 1994 para a Admi-
nistração Pública e a exigência da resolução das injustiças relativas e 
do trabalho precário, motivam o SEP a aderir às greves de 25 de Janeiro 

1995

13 Setembro – O SEP denunciou junto da imprensa a ausência 
de respostas por parte do MS.

1995

6 Julho – Enfermeiros vítimas de injustiças relativas reuniram em 
Lisboa e deslocam -se à Presidência do Conselho de Ministros para 
pressionar a resolução desta matéria.

1995
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e 11 de Fevereiro, atingindo níveis de 70% de adesão entre os enfer-
meiros.126

A 8 Fevereiro, o SEP realizou uma Assembleia -geral de Sócios onde, 
para além da definição da proposta de constituição da Comissão 
Instaladora da futura Ordem dos Enfermeiros, os enfermeiros exigiram 
do MS a marcação de reuniões para negociação das matérias penden-
tes para resolução, desde Janeiro. A 23 de Fevereiro o MS agendou 
uma reunião que foi desmarcada 2 dias depois, “por motivos impre-
vistos”…
Foram precisos 3 meses de grande persistência para obrigar o MS a 
tomar decisões e abrir o diálogo e a negociação das matérias penden-
tes, desde 5 de Janeiro.
A 5 de Abril, o MS deu pequenos passos em relação às diferentes 
matérias, como por exemplo assumiu o descongelamento de vagas para 
admissão de enfermeiros (1813 cotas). Contudo, tratando -se de uma 
matéria onde se movimentavam (e movimentam) muitas forças con-
trárias, o MS afirmou que não iria negociar o Estatuto antes de 
constituída a Ordem. Perante a exigência do SEP, o MS deu início à 
negociação e, a 26 de Abril, enviou dois anteprojectos, tendo -se veri-
ficado alterações no conteúdo da regulamentação do Exercício. A 10 
de Maio foi aberto o processo negocial e a negociação técnica decorreu 
no DRHS. O MS manifestou a intenção de criar um órgão de controlo 
de tutela ministerial e assumiu condicionar a publicação do Regula-
mento do Exercício à existência de consenso entre as organizações 
sindicais e as associações profissionais.127

Embora não aceitando a imposição, o SEP reuniu com o SERAM, a 
ACEPS e a APE para discutir e analisar estes assuntos e chegar ao 
consenso desejável. Da FENSE não obteve resposta.
Para divulgação junto de todos os enfermeiros, o SEP elaborou um 

Caderno de Divulgação128 com os conteúdos integrais das duas pro-
postas ministeriais. Este documento serviu de apoio aos debates que 
decorreram entre 25 de Maio e 6 de Junho em todo o país.
De 5 a 7 de Maio realizaram -se as IX Comemorações do DIE, em 
Lisboa, com a temática “Qualidade dos Cuidados de Saúde”, que 
pretendeu dar a conhecer directivas sobre a Qualidade de Cuidados, 
analisar os factores que interferem na prestação de cuidados de enfer-
magem e a contribuição destes para a qualidade dos cuidados e deba-
ter as consequências da política de saúde para a qualidade de cuidados 
de saúde.129

Por força da intervenção do SEP, em 17 de Maio, foi publicado o 
Parecer da Procuradoria-Geral da República, homologado pelo MS, 
que deu razão ao nosso entendimento que quem assegura os serviços 
mínimos em dia de greve tem direito à devida remuneração.
O SEP participou activamente na preparação, na organização e na 
mobilização de enfermeiros para participarem nas comemorações do 
20.º aniversário do 25 de Abril de 1974 e dos 20 anos do 1.º Maio em 
Liberdade. Na Revista Enfermagem em Foco, n.º 14, foi publicada uma 
entrevista com a Enfermeira Isaura Borges Coelho, “uma das mulheres, 
possivelmente a primeira, que, durante o fascismo e por motivos políticos, 
foi condenada a pena maior (…) encabeçou em 1953 a luta contra a 
proibição do casamento das enfermeiras, luta que a levaria ao Forte de 
Caxias onde a PIDE a reteve encarcerada quatro longos anos”130

O SEP esteve presente na 2ª edição da Feira da Saúde da Região Norte 
(Normédica), organizada pela Associação Industrial Portuense e pela 
Associação Aliança para a Saúde, em Outubro. Com o lema “60 anos 
de Sindicato, 20 anos em Liberdade, 6 anos como SEP” elaborou -se 
um folheto e um filme alusivo à história do sindicalismo na Enferma-
gem e, aproveitando a presença do MS na inauguração da exposição, 

1ª Cimeira de Sindicatos da Frente Comum – o SEP participou 
activamente nos trabalhos desenvolvidos no âmbito da Adminis-
tração Pública.

1995

Em várias Cimeiras, a Frente Comum aprovou a PRC para 1996 
(Julho) e em Novembro discutiu a situação política e as propostas 
a discutir com o novo governo.

1995

6 Dezembro 1995 – Debate com os Grupos Parlamentares. A Enfer-
meira Mariana Diniz de Sousa, do grupo de trabalho para a criação 
da ordem dos enfermeiros, moderou.

1995
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entregámos uma carta exigindo ser recebidos com urgência para aná-
lise das matérias referentes à Regulamentação do Exercício e à criação 
da Ordem dos Enfermeiros.
A 10 de Agosto, a negociação técnica do Estatuto foi dado por con-
cluída, importa, justamente, destacar o relevante papel desempenhado 
pelo Dr. Paulo Catarino, assessor jurídico do SEP, na elaboração e 
negociação jurídica do Projecto de Diploma. O MS reconheceu -o 
como tecnicamente correcto e juridicamente aceitável não colidindo 
com o projecto de estatutos da Ordem dos Enfermeiros. A 15 de 
Novembro, o MS recuou, baseando -se na apreciação desfavorável da 
FENSE que, sem argumentos concretos de válidos e sem nunca ter 
estado muito empenhada na resolução desta matéria, pretendeu fazer 
recuar o processo a 1990.
O SEP desencadeou várias acções de luta junto dos enfermeiros com 
reuniões nos locais de trabalho, recolha de cartas individualizadas e de 
abaixo -assinados de protesto que foram remetidos para o MS.
Retomando o lema “Estatuto Profissional é também um direito do 
utente” foram desencadeadas acções de esclarecimento junto da popu-
lação e dos órgãos do poder central e local no sentido de intervirem 
em defesa do direito à melhoria da qualidade dos cuidados prestados 
às populações.
A 13 de Dezembro o MS concordou em dar andamento imediato e 
urgente ao processo conducente à publicação, em Diário da República, 
do Regulamento do Exercício Profissional do Enfermeiro / Estatuto 
Profissional.
Em relação às restantes matérias o MS foi assumindo pequenos avan-
ços, como por exemplo em relação à contagem de tempo de serviço 
prestado a contrato para todos os efeitos legais e a prorrogação por 

mais 3 anos da admissão por contrato administrativo de provi-
mento.131

1995
Promovendo a divulgação da arte dos Enfermeiros, em colaboração 
com o Grupo de Reformados, o SEP realizou uma exposição para 
divulgação de trabalhos da autoria de enfermeiros.
Em co-edição com a empresa Educa, foi lançado o livro “Cuidar e 
Tratar” da autoria da Enfermeira Lisete Fradique Ribeiro.
Após 13 de Dezembro 1994, o Estatuto ficou a “marcar passo”, levando 
a CNESE, perante o silêncio do MS, a 26 Janeiro, a solicitar uma 
reunião de carácter urgente. Após várias insistências, a 14 de Março o 
SEP foi informado que os projectos estavam em “apreciação nos vários 
departamentos estatais ligados à matéria” 132

O MS não deu andamento a matérias consensualizadas em detrimento 
da aceleração de matérias geradoras de tensão e descontentamento 
como, por exemplo, a formação, em parceria com o Ministério da 
Educação, de “Técnicos Adjuntos de Saúde”, o que deixava terreno 
aberto para mão – de – obra menos qualificada ocupar espaço de 
intervenção dos enfermeiros.
A 29 Março, o SEP reuniu a Assembleia de Delegados e Dirigentes 
Sindicais e, face à inoperância do MS, decidiu levar a cabo uma acção 
nacional de protesto denominada “Emergência Saúde” sob o lema 
“Recolhendo e informando … em conjunto protestando”133.
Após a Assembleia, os Delegados Sindicais dirigiram -se ao MS exigindo 
respostas claras às diferentes matérias pendentes até 10 de Abril.
Num momento de viragem da enfermagem face aos novos condicio-
nalismos decorrentes do novo SNS e às realidades europeias emergen-

Reunidos em Cimeira os Sindicatos da Frente Comum decidem 
sobre a proposta de Acordo do governo.

1996

20 Março 1996 – Participação do SEP no Plenário Nacional de 
Sindicatos da CGTP -IN.

1996

A Comissão Nacional de Jovens de Jovens Profi ssionais do SEP 
realizou reuniões nas várias regiões do país

1996
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tes no sector da saúde, as comemorações do DIE realizaram -se em 
Coimbra, de 12 a 14 de Maio, sob o tema “Da Formação ao Exercício”. 
O impacto da temática junto dos enfermeiros motivou uma edição 
especial com a colectânea de textos das intervenções proferidas.134

Integradas na “Emergência Saúde”, de 22 a 24 de Maio foram desen-
volvidas iniciativas regionais que culminaram com um acção de rua 
na Praça da Figueira, em Lisboa, a 25 de Maio, com a chegada de 
“ambulâncias” oriundas de diferentes pontos do país. Durante esta 
semana, os enfermeiros denunciaram junto da população, dos órgãos 
do poder local e da comunicação social as situações existentes por todo 
o país. A 25 de Maio, o SEP entregou no MS um dossier com as 
questões pendentes, denunciadas junto da população, e que continua-
vam por resolver.
Perante o impasse do MS em relação à aprovação e publicação do 
Estatuto Profissional assim como a inoperância verificada em relação 
às restantes matérias, o SEP, em jeito de balanço, a três meses de 
terminar mais uma legislatura, decidiu publicar uma carta aberta ao 
PM a denunciar os compromissos não assumidos. Em relação ao 
Estatuto decidiu intervir juntos dos partidos políticos candidatos à 
Assembleia da República nas eleições legislativas de 1 de Outubro135 
e convidá -los a participar num Debate Nacional de Enfermeiros.
A 6 de Julho foram enviados aos partidos políticos pedidos de reunião 
para apresentação dos problemas da classe – não houve qualquer 
resposta. A 13 de Setembro, o SEP convocou a imprensa e denunciou 
a ausência de resposta dos partidos políticos e deu a conhecer à opinião 
pública os problemas que afectavam os enfermeiros – de imediato 
UDP, PSR, PCP e PP agendaram audiências com o SEP.136

Depois de reuniões realizadas pelo país com enfermeiros vítimas de 
injustiças decorrentes do Novo Sistema Retributivo, a 6 de Julho, foi 

realizada uma reunião nacional onde os enfermeiros decidiram inter-
vir junto do governo para pressionar a resolução desta matéria.
No âmbito das negociações da Administração Púbica, em Julho, 
decorreu a 2ª Cimeira de Sindicatos da Frente Comum que definiu a 
Proposta Reivindicativa Comum para 1996.
A 1 Outubro, novo governo e nova maioria. A Saúde foi propalada 
como a prioridade para o novo governo.
A 6 de Dezembro, o SEP realizou um Debate Nacional de Enfermei-
ros com os Grupos Parlamentares, em Lisboa, onde participaram 650 
enfermeiros oriundos de todo o país. No debate com os GP pretendeu-
-se a promoção de um espaço clarificador e de definição de posições 
por parte dos representantes partidários em relação ao Estatuto Pro-
fissional e à Ordem dos Enfermeiros – participaram representantes 
dos Grupos Parlamentares do PSD, do PCP e do PP. Os enfermeiros 
clarificaram que estavam dispostos a continuar a lutar por uma maté-
ria que reivindicavam desde 1979. Após o Debate foi solicitada audi-
ência com o GP do PS.
A 12 Dezembro, a CNESE reuniu com a nova MS que se comprome-
teu a estudar e a analisar o processo legislativo da regulamentação e 
da criação da Ordem – novo impasse.

1996
A 10 de Janeiro realizou -se a audiência com o GP do PS e a CNESE foi 
informada que reconheciam a importância do REPE, remetendo o 
processo para o governo, e que, em relação à Ordem, não havia con-
senso entre os deputados. Apesar de o governo ter expresso nas GOP’s 
a concretização destas matérias foi necessário a CNESE intervir junto 
do Conselho de Ministros para que a discussão fosse feita e o projecto 

12 Abril – Reunião no MS com o SEP e a Comissão Coorde-
nadora Nacional de Jovens Profi ssionais

1996

1996 – Os enfermeiros deram evidência às suas exigências nos desfi les do 1.º de Maio de Lisboa e Porto.

1996   
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de decreto -lei do Estatuto e a proposta de lei de criação da Ordem dos 
Enfermeiros fossem aprovados.
Nesse mesmo dia, a Frente Comum negociou com o governo e esta-
beleceu 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.137

O SEP, tendo a noção que muitas das matérias da Administração 
Pública poderão e deverão enquadrar a resolução de problemas dos 
enfermeiros, decidiu participar activamente em 9 das mesas negociais 
como por ex. emprego público / emprego precário, negociação colec-
tiva, revisão de carreiras, classificação de serviço, recrutamento e 
selecção, horários e duração do trabalho, carta deontológica, condições 
de trabalho e formação profissional.
Decorrente do Acordo, o governo comprometeu -se a não haver mais 
vínculos precários a assegurar funções permanentes … e a publicar 
uma medida imediata de resolução e regularização dos vínculos pre-
cários na AP. Mas o projecto do governo não salvaguardaria legislação 
especial (CAP para os enfermeiros) e os contratos com duração inferior 
a 3 anos de serviço. O SEP e a Frente Comum intervieram e obrigaram 
o governo a recuar.
No mês de Março, o SEP reuniu com o MS, com a Secretaria de 
Estado da Administração Pública e com os Grupos Parlamentares na 
perspectiva de serem resolvidos os vínculos precários em enferma-
gem.
Para discutir a proposta do governo de flexibilidade e polivalência e 
decidir medidas a tomar, a 20 de Março, o SEP esteve presente num 
plenário nacional de sindicatos, realizado pela CGTP -IN, no Porto, 
com a participação de 137 organizações sindicais. O testemunho dos 

mais de 900 dirigentes tornaram o plenário um espaço privilegiado 
de discussão e conhecimento das realidades existentes138.
Por outro lado, fruto da existência de 11 179 vagas nos quadros das 
instituições públicas e da existência de 3931 vínculos inadequados 
(CTC e Recibos verdes), jovens enfermeiros por todo o país organizam-
-se em Comissões de Jovens Profissionais, junto das Direcções Regio-
nais do SEP, com a noção clara de que são alvo de uma profunda 
injustiça. As Comissões de Jovens desenvolveram estratégias de infor-
mação junto dos jovens profissionais e dos alunos, denunciaram a 
situação existente junto da comunicação social, enviaram cartas à 
Ministra da Saúde e reuniram com as Direcções de Enfermagem. 
A Comissão Coordenadora Nacional, reunida a 3 de Abril com a 
presença de 26 elementos, remeteu à MS carta a reiterar as propostas 
do SEP.
A 12 de Abril, o SEP e membros da Comissão Coordenadora Nacio-
nal, reuniram com o governo / Ministério da Saúde para analisar o 
emprego precário e a admissão dos jovens profissionais. Na reunião 
estavam apenas representantes dos membros do governo pelo que não 
foi conclusiva nem estavam mandatados para assumir e tomar decisões 
sobre a resolução dos vínculos precários dos enfermeiros.139

Durante o primeiro trimestre deu -se o desenvolvimento de medidas 
políticas decorrentes do Acordo estabelecido entre o governo, a UGT 
e o patronato em que, como contrapartida da redução do horário 
semanal para as 40 horas se impôs a flexibilidade de horário e a poli-
valência de funções. Para os enfermeiros estas medidas traduzir -se -iam 
em consagrar na lei o aumento dos ritmos de trabalho, a diminuição 
dos períodos de descanso, o trabalhar mais horas sem serem pagas horas 
extraordinárias, ao trabalho em folgas e feriados sem serem devidamente 

29 Maio 1996 – comunicado do Conselho de Ministros com a 
aprovação do Projecto de REPE e da proposta legislativa para a 
criação da ordem dos enfermeiros.

1996

1996 – Comemorações do DIE, em Aveiro.

1996

14 Maio 1996 – Reunião DN onde foi tomada a decisão fi nal em 
relação ao diploma da Eleição de Enfermeiro Director.

1996
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recompensados, ao atropelo aos conteúdos funcionais da nossa Carreira, 
ao retrocesso na evolução do trabalho na Enfermagem.
No início de Maio, o Conselho de Ministros aprovou a proposta de 
lei de criação da ordem dos enfermeiros e remeteu -a para a Assembleia 
da República para discussão e aprovação. A CNESE foi pressionando 
o governo para a aprovação do projecto de lei do Estatuto Profissio-
nal.
Apesar de o governo ter colocado nas GOP’s a concretização do Esta-
tuto e do órgão de controlo para os enfermeiros quando chegou o 
momento da decisão foi necessário a CNESE pressionar para que esta 
reivindicação fosse concretizada.
A 29 de Maio, pela manhã, uma delegação da CNESE dirigiu -se à 
Presidência do Conselho de Ministros exigindo a aprovação do diploma 
legal. Só pela tarde foi comunicado o resultado da reunião – estava 
aprovado o projecto de lei de Regulamento do Exercício Profissional, 
que seguiria para o respectivo circuito legislativo.
As comemorações do Dia Internacional do Enfermeiro decorreram em 
Aveiro e foram subordinadas ao tema “Ser Enfermeiro, Hoje. Que 
Enfermagem para o futuro?”.
O SEP negociou com o MS um diploma sobre a eleição do Enfermeiro 
Director e do Director Clínico dos estabelecimentos hospitalares que 
viria a reconhecer a importância da participação dos profissionais no 
processo de nomeação dos elementos que compõem os órgãos de 
direcção técnica dos Hospitais. Em reunião, a Direcção do SEP deci-
diu uma posição de consenso: não sendo o documento ideal, caso o 
SEP não tivesse abdicado de procurar aproximar posições, o governo 
publicaria o diploma só com a eleição do Director Clínico.
Nesse mesmo dia, os sócios do SEP reuniram em Assembleia -geral 
para aprovar alterações aos seus Estatutos, nomeadamente: a criação 

do Congresso para debate e decisão sobre as grandes linhas de inter-
venção 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 reforma-
dos, entre outros aspectos de organização do sindicato.
A 30 de Maio foi discutido na Assembleia da República a proposta do 
governo de criação de uma associação de direito público tendo todos 
os partidos com assento na Assembleia da República, à excepção do 
GP do PS, manifestado a opinião de que a mesma se deveria designar 
por Ordem dos Enfermeiros – unanimidade no reconhecimento do 
valor da enfermagem. A proposta de lei iria à Comissão Parlamentar 
dos Direitos, Liberdades e Garantias para decisão quanto à denomi-
nação140.
O enorme atraso do governo na concretização do Acordo de 10 de 
Janeiro, celebrado com a Frente Comum, levou a várias denúncias dos 
Sindicatos, à realização de uma Cimeira de Sindicatos para decidir as 
medidas a tomar e à realização de uma Jornada de Luta / Protesto a 5 
de Junho. Este quadro de protesto e luta levou o governo a acelerar o 
processo negocial e a alterar as equipas negociais, a sua organização e 
articulação.
A 21 de Junho, foi publicado o primeiro diploma legal, decorrente do 
Acordo com a Frente Comum, sobre a regularização dos vínculos 
precários existentes a 10 de Janeiro (D.L. n.º 81 – A/96, de 21 de 
Junho) reafirmando a proibição do recurso a contratos precários para 
funções permanentes dos serviços. De imediato, o SEP interveio junto 
do MS para a resolução dos vínculos precários em enfermagem recor-
rendo ao CAP.
Reunida a 3 de Julho, a Comissão Nacional de Jovens Profissionais 
decidiu intervir junto das instituições, dos alunos de enfermagem e 

29 Maio 1996 – Em Assembleia -geral, os sócios do SEP discutiram propostas de alteração aos Estatutos.

1996   

Reunião da Comissão Nacional de Jovens Profi ssionais

1996



ANO

 

XVI MAIO/JUNHO/JULHO

 

2008 N.º 72 43

   2 0  A N O S  C O M O  S E P   2 0  A N O S  C O M O  S E P

da população denunciando os problemas decorrentes da aplicação da 
lei e que o MS não resolvia.
No final do mês de Julho, por razões contratuais, a Direcção Regional 
de Lisboa do SEP teve de abandonar as instalações onde funcionava 
e mudar para a Av. Duque de Loulé. A sede nacional foi transferida 
para a Av. D. Carlos I.
Face ao agravamento da situação dos contratados e à inércia do governo 
/ MS, a Comissão Nacional de Jovens Profissionais decidiu marcar o 
1.º Encontro Nacional de Representantes de Jovens profissionais e 
estudantes Finalistas, que se realizou a 5 de Agosto. Os 70 jovens 
presentes no Encontro deslocaram -se em Manifestação até ao MS onde 
foram recebidos mas saíram com as mãos vazias de soluções141.
Durante os meses de Agosto e Setembro, foram realizadas várias ini-
ciativas por todo o país, com denúncias na Comunicação Social, 
abaixo -assinados, cartas e moções enviadas ao MS, encontros com os 
governadores civis, iniciativas com jovens desempregados como por 
ex. em frente ao H. S. João, os enfermeiros “arrumadores de carros” 
que teve um forte impacto na comunicação social e junto da opinião 
pública, ou os enfermeiros do IPO/Coimbra que ameaçaram com 
“greve de fome”. A CGTP -IN entregou um dossier ao PM sobre os 
vínculos precários em enfermagem e exigiu soluções imediatas.
A 4 de Setembro de 1996, o Estatuto Profissional é uma realidade. 
Com a publicação do REPE (D.L. n.º 161/96 de 4 de Setembro), a 
Enfermagem passou a dispor de um “instrumento que, balizando a sua 
responsabilidade na prática dos cuidados, permite aos enfermeiros no seu 
quotidiano, possuírem mais condições para aplanar as barreiras que 
tantas vezes são colocadas à autonomia e à interdisciplinaridade como 
comportamentos indispensáveis à salvaguarda dos direitos dos utentes no 

processo dos cuidados de saúde e ao reconhecimento da intervenção dos 
enfermeiros nesse mesmo processo”142.
No âmbito das negociações das Carreiras e da discussão do OGE, o 
SEP entregou uma proposta ao MS de negociação formal dos 2% por 
forma a evitar que o governo fomentasse que outros profissionais com 
o mesmo nível de formação auferissem mais 2% no início da Car-
reira.
A 7 de Setembro, na sequência da pressão desenvolvida pelos enfer-
meiros, o SEP reuniu com a MS e o Ministro – adjunto do PM e o 
governo foi obrigado a assumir decisões políticas para a resolução dos 
vínculos precários: todos os Recibos Verdes e CTC que asseguram 
funções permanentes passariam a CAP, sendo para o efeito desconge-
ladas 3500 cotas a utilizar através de um concurso nacional, em 1996 
e 1997. Um passo importante foi dado para a regularização e fixação 
dos enfermeiros nas instituições de saúde mas faltava a definição de 
um plano de emprego para os enfermeiros que sairiam das ESE’s em 
1997 e a contagem de todo o tempo de serviço prestado para todos 
os efeitos legais.
A 24 de Setembro cerca de 100 enfermeiros de hospitais e Centros de 
Saúde da Região de Lisboa e Vale do Tejo reuniram para debater a 
Estratégia de Saúde Regional e analisar a evolução dos serviços, as 
condições de trabalho e de prestação dos cuidados de saúde às popu-
lações.
Em Outubro, iniciaram -se as negociações dos aumentos salariais. Mais 
uma vez, a proposta do Governo (aumento salarial de 2,375%) ficou 
aquém das expectativas dos trabalhadores da Administração Pública 
(proposto mais 7% de aumento) que continuavam a ser penalizados 
no poder de compra.
Na sequência da criação de vários grupos de trabalho pelo MS para 

1996 – As novas instalações da sede do SEP na Av. D. Carlos 
I, em Lisboa.
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5 Agosto 1996 – Encontro de Representantes das Comissões de Jovens Profi ssionais do SEP seguido de deslocação até ao MS.
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proceder a Reformas do Sistema Nacional de Saúde, o SEP promoveu 
a realização de um ciclo de debates denominado “Reformas na Saúde”, 
onde participaram cerca de 3000 enfermeiros, em 15 fóruns realizados 
por todo o país. A ampla participação, a amplitude, o interesse e a 
profundidade da discussão gerada permitiu vislumbrar o empenha-
mento dos enfermeiros nos processos de transformação com vista à 
melhoria dos cuidados a prestar à população143.
A 15 de Novembro foi realizado um plenário de Trabalhadores da 
Administração Pública com a presença de mais de 4000 trabalhadores 
que se deslocam, em Manifestação, do Coliseu dos Recreios até ao 
Ministério das Finanças. Foi o primeiro sinal de protesto…
Com base nas conclusões do ciclo de debates, o SEP reuniu com vários 
dos grupos de trabalho e, a 25 de Novembro com a Ministra da Saúde 
onde, para além daquela matéria propôs para negociação a inclusão 
do adicional de 2% e pressionou para a sua concretização.
Perante a entrega pelo MS de um projecto de D.L. sobre a criação dos 
grupos personalizados de centros de saúde, o SEP realizou, a 14 de 
Dezembro, um Encontro Nacional com os enfermeiros dos Cuidados 
de Saúde Primários onde apresentou e discutiu propostas de alteração ao 
projecto. A gravidade das propostas do governo exigiam dos enfermeiros 
uma resposta organizada e a contraproposta foi entregue no MS.
A 19 de Novembro o governo entregou nova proposta com 2,6% de 
aumento salarial. Para os trabalhadores não bastava … e decidiram 
realizar uma grande manifestação, a 5 de Dezembro.
A 20 de Novembro, decorreram eleições para a Direcção Nacional e 
para a Direcção Regional de Lisboa do SEP, para o triénio 
1996 -1999.
A 17 de Dezembro, o governo entregou a última proposta de aumen-
tos salariais que ficou pelos 3%. Perante esta atitude do governo, a 

Frente Comum não podia subscrever a proposta que continuava a 
penalizar os trabalhadores da Administração Pública.
O compromisso do MS assumido a 8 de Outubro relativo à regulari-
zação dos vínculos dos enfermeiros só seria concretizado com a publi-
cação do D.L. n.º 257 -C / 96, de 31 de Dezembro. Contudo, 
continuava a faltar a publicação da abertura do concurso, que viabi-
lizaria a utilização das cotas, contendo os critérios de selecção e a lista 
dos estabelecimentos e serviços de saúde a que se destinaria o recru-
tamento e a sua distribuição pelas instituições de saúde.

1997
Um ano após a celebração do acordo com o governo, das 13 mesas 
negociais, decorrentes do acordo, apenas uma concluiu os seus objec-
tivos. A 24 de Janeiro, a Frente Comum realizou uma acção de protesto 
onde denunciou o atraso e procurou sensibilizar a população para o 
pouco empenho do governo em cumprir um acordo cujos resultados 
seriam positivos para todos. A acção teve por mote “a reanimação do 
Acordo de 1996” e foi montado um hospital de campanha onde o 
“doente” permaneceu em “estado crítico” e ao qual foram prestados 
todos os cuidados. A participação do SEP constou de duas bancas para 
avaliação de TA’s onde se aproveitou para esclarecer a população acerca 
do atraso na regularização dos vínculos precários.
Algumas dezenas de enfermeiros foram confrontadas com a caducidade 
dos seus contratos e ameaças de despedimento eminente. A Comissão 
Nacional de Jovens Profissionais reuniu cerca de 40 enfermeiros, em 
Lisboa, a 22 de Janeiro e, decidiu, exigir do MS a rápida publicação 
do concurso nacional para CAP, a adopção de medidas excepcionais 
para evitar os despedimentos, a negociação de um plano de emprego 

Enfermeiros “arrumadores de carros” manifestaram -se em frente ao Hospital de S. João e reuniram no governo Civil do Porto.
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4 Setembro 1996 – o Regulamento do Exercício Profi ssional é 
publicado em Diário da República.
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para os 1400 profissionais a saírem das ESE’s, a contagem de tempo 
de serviço para todos os efeitos legais, o envio de cartas à MS e ao 
Ministro Adjunto pelos enfermeiros em vínculo precário e marcar uma 
concentração junto ao MS. A delegação que se deslocou ao MS nesse 
dia foi informada que o projecto de diploma para abertura do concurso 
estava para publicação.
Mais de 500 cartas de jovens profissionais foram enviadas para o 
governo entre 22 e 28 de Janeiro. Esta forma de pressão dos enfer-
meiros foi fundamental para que na reunião entre o SEP e o MS este 
se comprometesse com a abertura do concurso a 1 de Fevereiro. 
Quanto aos despedimentos as soluções teriam de ser encontradas 
institucional e regionalmente, porque não havia mecanismos legais 
que permitissem evitar os despedimentos.
A 1 de Fevereiro foi publicado o concurso nacional para CAP e o SEP 
constatou que o MS não cumpriu o acordado. O SEP sempre defen-
deu que o concurso visava a estabilização dos enfermeiros mas a 
análise da distribuição de quotas, em muitas instituições, era insufi-
ciente para os enfermeiros existentes com contrato. Nestas circunstân-
cias, o SEP responsabilizou o MS por possíveis rupturas nos hospitais 
por carência de pessoal e pelo desperdício dos dinheiros públicos ao 
promover a saída de enfermeiros integrados nos serviços144.
O primeiro trimestre caracterizou -se pela elaboração do Caderno 
Reivindicativo145 a colocar à discussão pelos enfermeiros nos locais de 
trabalho, que contemplava:
•  A atribuição do regime de exclusividade por opção dos enfermeiros;
• Correcção das injustiças relativas decorrentes do NSR;
•  Contagem de todo o tempo de serviço prestado a contrato e a recibo 

verde para todos os efeitos legais;
• Aumento da formação nas ESE’s;

•  Admissão de enfermeiros por CAP, sem quotas de descongela-
mento;

• Atribuição do adicional de 2% a todos os enfermeiros;
• Revisão da Carreira de Enfermagem com
 – O inicio (Índice 100) no início da Carreira Técnica;
 – O topo ao nível da Carreira Técnica Superior;
 –  Ingresso de Enf.º especialista no início da Carreira Técnica Supe-

rior;
 – A área de gestão desenvolver -se acima da CTS;
 –  O Enf.º Director passar a ser remunerado pela Carreira de Dirigen-

tes;
 – Eliminação do concurso de enfermeiro graduado;
 –  Acesso a Enf.º Especialista imediatamente após o final do 

CESE;
 – Revisão da regulamentação dos concursos;
 –  Bonificação por 3 anos aos enfermeiros com CESE, Mestrado ou 

Doutoramento (relacionados com a profissão) que não adquiram 
nova categoria;

 – Incentivos à fixação nos cuidados de saúde primários;
 – Compensação do risco e penosidade;
 –  Garantir a sobreposição de turnos com tempo de serviço efec-

tivo.
A 24 de Fevereiro o governo apresentou à Frente Comum um projecto 
de diploma para regularização dos vínculos precários. Estando a 
decorrer o concurso para CAP, o SEP solicitou audiência ao MS para 
compatibilizar as duas soluções vinculativas para aplicação à enferma-
gem.
O SEP decidiu criar um Boletim Sindical dirigido a jovens profissio-
nais e alunos de enfermagem finalistas que tinha por objectivo ser um 

No mês de Outubro foram realizados 15 Fóruns: Lisboa, Faro, Covilhã, Beja, entre outros

1996   

A Mesa Assembleia – geral e o Coordenador do SEP eleitos 
para o triénio 1996 – 1999.

1996
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guia orientador para os jovens enfermeiros e um elemento de referên-
cia para o SEP, enquanto esclarecimento e resolução de problemas.
Passado um ano e meio de legislatura o governo continuou sem apre-
sentar soluções para os problemas dos trabalhadores, em geral, e dos 
enfermeiros, em particular. As expectativas criadas mediante as pro-
messas efectuadas foram sucessiva e progressivamente goradas por 
ausência de medidas concretas, céleres e ajustadas.146

A 2 de Abril, a CGTP -IN realizou um Plenário Nacional de Sindica-
tos ao qual se seguiu uma manifestação desde o Pavilhão Carlos Lopes 
até à Assembleia da Républica.
A 15 de Abril, o SEP interveio junto dos GP no sentido de exigir o 
rápido andamento do processo relativo à publicação do órgão de 
controlo que se deveria chamar Ordem dos Enfermeiros.
O SEP adopta o lema “Mais Enfermeiros é Urgente / Soluções emer-
gentes” que integrou em toda a documentação disponível e utilizada 
pelo sindicato.
A 30 de Abril, o MS agendou reunião com o SEP e SERAM (CNESE) 
para 3 de Junho onde para além da entrega do Caderno Reivindicativo 
se exigiria a solução política para a carência de enfermeiros e para a 
admissão de enfermeiros. Esta reunião seria desmarcada na véspera.
A 9 de Maio, o SEP lançou o livro sobre “Recursos e Condições de 
Trabalho dos Enfermeiros Portugueses” que teve como base um 
estudo de âmbito nacional realizado por duas investigadoras do 
ISCTE, Drª Graça Carapinheiro e Drª Noémia Lopes, e que passa-
ria a constituir um importante instrumento de apoio à acção reivin-
dicativa.
A 30 de Maio, mais de 200 estudantes de enfermagem do 3.º ano do 
CSE reuniram e manifestaram -se em Lisboa, junto ao MS, para exigir 
uma decisão política sobre a admissão de enfermeiros.

A CNESE determinou prazo para a marcação da reunião e a Comissão 
Nacional de Jovens Enfermeiros decidiu enviar cartas ao MS a con-
testar a desmarcação da reunião e a exigir novo agendamento. Entre-
tanto, o MS agendou reunião para 25 de Junho. A CNESE reafirma 
a urgência de uma reunião imediata, à qual o MS continuou sem 
responder.
A 17 de Junho saiu a lista de classificação final e a instabilidade nas 
instituições estava criada. O alerta antecipado pelo SEP, concretizava-
-se: ruptura de serviços, perturbação nos planos de férias, períodos de 
integração. O SEP reuniu com enfermeiros de várias instituições, fez 
o levantamento das situações mais problemáticas e foram anunciadas 
greves institucionais. Foram realizadas reuniões com o DRHS (a 18 e 
19 de Junho) que reviu a sua posição e procurou encontrar soluções.
A 25 de Junho, em reunião com a MS, a CNESE entregou os prin-
cípios enformadores do Caderno Reivindicativo e apresenta uma 
proposta de articular o D.L. 81 -A/96 com o concurso para CAP. 
Demonstrando disponibilidade para iniciar o processo negocial, a 
MS agendou nova reunião a 17 de Julho, no DRHS, para se proceder 
à discussão técnica.
A 26 de Junho, o SEP promoveu um Encontro de estudantes e jovens 
profissionais onde participaram mais de 200 colegas. No final do 
Encontro, deslocaram -se em manifestação até ao MS e fizeram a 
entrega de um memorando com as exigências a enquadrar na solução 
a encontrar. A 27 de Junho, o DRHS deu a conhecer a solução encon-
trada que reflectia as exigências do SEP. De 27 a 30 de Junho o SEP 
voltou a reunir com os enfermeiros dando a conhecer o que se conse-
guira com o esforço e luta de todos. As greves foram desmarcadas147.
Perante o projecto de diploma do MS para alterar o estatuto jurídico 
dos hospitais, os Sindicatos do sector da saúde reagiram negativamente 
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2 Abril 1997 – Trabalhadores reunidos em Plenário desfi laram 
até à Assembleia da República.

Janeiro 1997 – Iniciativa da Frente Comum para “reanimar” o Acordo /96
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e o MS decidiu avançar com a experiência de gestão privada do Hos-
pital da Sta. Maria da Feira, prevendo que a reacção / oposição dos 
sindicatos fosse menor.
Em conferência de imprensa os 5 sindicatos da saúde manifestaram a 
sua clara oposição ao projecto de D.L. e declararam a sua disponibili-
dade para desencadear formas de luta conjuntas. Todos os Sindicatos 
decidiram solicitar reunião à MS e realizar uma iniciativa pública para 
discussão da contraproposta. O SEP solicitou reunião à Comissão 
Instaladora do Hospital.
A 17 de Junho, o SEP e os restantes sindicatos receberam 4 projectos 
que incidiam sobre “as experiências de gestão dos hospitais do SNS”, 
a criação dos grupos de CS, as convenções e a constituição das unida-
des de saúde, sobre os quais emitem parecer em Julho. A CNESE, a 
28 de Julho, em reunião com a MS, emitiu o seu parecer.148

Os 5 Sindicatos da Saúde decidiram e reuniram, em Setembro, com 
o Presidente da Assembleia da República e o PR, onde se pretendeu 
esclarecer os órgãos de soberania sobre a posição dos sindicatos. A 18 
de Outubro, foi realizado um debate sobre a “Reestruturação do 
Serviço Nacional de Saúde”, que reuniu cerca de 180 participantes, 
dos quais 60 enfermeiros.149

Em relação à negociação do Caderno Reivindicativo e após três reu-
niões de carácter técnico, a MS não cumpriu o prazo que aceitou para 
a entrega de uma contraproposta – 29 de Agosto. Ficou clara a estra-
tégia de adiar / atrasar o processo negocial dos enfermeiros.
A publicação, em Setembro, da Lei de Bases do Ensino Superior abriu 
o caminho para a conquista de um dos maiores anseios dos enfermei-
ros – a formação de base ao nível da licenciatura. Organizações sindi-
cais e profissionais, representantes dos docentes, a FNAEE e a 
Comissão Instaladora da Ordem dos Enfermeiros juntaram esforços 

no sentido de integrar o ensino de enfermagem nas alterações preco-
nizadas e avaliar a forma de o maior número de enfermeiros ter a 
equivalência ao grau de licenciado.
O SEP decidiu várias acções de luta para a semana de 20 a 24 de 
Outubro com o objectivo de informar e mobilizar os enfermeiros para 
a luta que se previa e informar os utentes da justiça das reivindicações 
dos enfermeiros:
•  A 22 de Outubro, o SEP realizou reuniões com enfermeiros, na 

mesma hora, em 30 hospitais e em todos os centros de saúde da 
ARS do Alentejo para analisar a situação de impasse criado pela 
MS. Foram aprovadas moções que seriam entregues nos Governos 
Civis de cada Distrito no dia 23 de Outubro.

•  Em várias instituições e locais pelo país foram afixadas faixas alusi-
vas às reivindicações dos enfermeiros.

•  A 23 de Outubro, uma delegação de dirigentes nacionais do SEP 
entregou no MS milhares de abaixo -assinados e de cartas recolhidas 
nas semanas que antecederam a semana de luta. Simbolicamente 
ofereceram à MS um fax e um computador para melhorar a comu-
nicação entre o MS e os Enfermeiros.

•  A CNESE reuniu no DRHS e teve conhecimento da posição da 
MS: a CNESE ficou a saber que em relação à revisão da Carreira, 
“os enfermeiros não sentem necessidade de introduzir alterações na 
Carreira”. Em relação a todas as matérias do Caderno Reivindicativo, 
a MS teve uma posição inaceitável de adiamento das negociações, 
tentando desviá -las para outras sedes ou grupos de trabalho ou 
simplesmente de recusa150. Na sequência da reunião, o SEP convo-
cou greve nacional para 21 de Novembro.

•  A 24 de Outubro foi realizada uma vigília em frente ao MS com a 
presença de cerca de 200 enfermeiros, que viria a comprovar o 

9 Maio – Lançamento do livro “Recursos e Condições de Trabalho dos Enfermeiros Portugueses”
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“Mais Enfermeiros é urgente / Resoluções emergentes” constituiu 
a campanha do SEP pela formação de mais enfermeiros.
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descontentamento dos enfermeiros contra a atitude discriminatória 
do MS.

A 6 de Novembro, a Assembleia da República aprovou a criação da 
Ordem dos Enfermeiros.
A 18 de Novembro, por exigência da CNESE, realizou -se uma reunião 
na Presidência do Conselho de Ministros – com a presença do Ministro-
-adjunto e da MS, onde seria de esperar um aproximar de posições 
relativamente às nossas propostas. Após 7 horas de negociação e apesar 
dos esforços desenvolvidos, nenhuma proposta credível nos foi apresen-
tada e o único caminho seria a Greve.151

A 21 de Novembro, os enfermeiros responderam em massa ao apelo 
do SEP com uma das mais fortes adesões dos últimos tempos (75% 
a nível nacional), mostrando um verdadeiro cartão amarelo ao PM e 
à MS. A própria comunicação social fez uma cobertura da greve de 
forma exemplar determinando o impacto na opinião pública.
A 24 de Novembro o MS envia nova versão sobre os Cuidados de 
Saúde Primários, com alguns aspectos mais positivos152.
A Frente Comum recebeu a contraproposta de aumentos salariais 
para 1998. Face à intransigência do governo em manter a linha de 
perda de poder de compra dos trabalhadores da Administração 
Pública, os Sindicatos decidiram realizar uma concentração em frente 
à Assembleia da República, a 14 de Novembro, uma greve para 28 
de Novembro e manifestações em Lisboa, Porto e Coimbra a 30 de 
Novembro como forma de demonstração do descontentamento dos 
trabalhadores.
A 18 de Dezembro, e perante o silêncio do MS, a Direcção do SEP 
reuniu e decidiu convocar nova greve para 29 e 30 de Janeiro.

1998
A 7 de Janeiro realizou -se nova reunião com o MS, onde não foi 
apresentada nenhuma contraproposta às alterações à Carreira. Perante 
o esforço da CNESE em evitar a radicalização de posições, responsa-
bilizando o MS pelas consequências de mais uma greve, a MS 
comprometeu -se a enviar contraproposta até 15 de Janeiro. Fartos de 
compromissos não cumpridos o SEP continuou a mobilizar para a 
greve. A 15 de Janeiro chegou a primeira contraproposta e a 21 o seu 
desenvolvimento. Para a reunião agendada para 23 de Janeiro já havia 
uma base de trabalho – as negociações começavam.
A 23 de Janeiro, após 10 horas de reunião, e a 27 de Janeiro 
conseguiram -se importantes aproximações de posições quer por parte 
da CNESE, quer do governo.153 Tendo em conta os avanços e os ganhos 
obtidos nesta fase, a CNESE reuniu a de 24 de Janeiro e suspendeu a 
greve.
A 22 de Janeiro, as organizações profissionais e sindicais, a FNAEE e 
os Docentes, realizaram um Debate sobre o “Ensino de Enfermagem” 
e, após várias reuniões, a 27 de Janeiro consensualizam que a formação 
em enfermagem deveria ser uma licenciatura de base, feita num só 
ciclo, que as especializações deveriam ser feitas em cursos de pós-
-graduação não conferentes de grau académico, que os actuais bacha-
réis teriam de fazer um Complemento de Formação que permitisse a 
aquisição do grau académico de licenciatura e que, deste processo, 
nunca deveria resultar a criação de 2 níveis de formação em enferma-
gem para a prestação de cuidados gerais.
Em reunião realizada a 12 de Fevereiro, o governo apresentou uma 
contraproposta de grelha salarial e de faseamento de encargos (revalo-
rização salarial em 4 anos) que constituiu um recuo de posições. Perante 

30 Maio 1997 – O SEP reuniu com estudantes de Enfermagem 
para analisar a admissão e a precariedade na enfermagem

1997

26 Junho – Jovens Profi ssionais e estudantes reuniram em Lisboa e desfi laram até ao MS.
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esta atitude, a CNESE pressionou para que o MS enviasse nova con-
traproposta até 16 de Fevereiro, antes de serem iniciados debates 
regionais com enfermeiros agendados para todos os distritos.
Perante mais uma proposta que não correspondia às expectativas dos 
enfermeiros e que demonstrava vontade do MS em dificultar o processo 
negocial, o SEP reuniu e decidiu levar para os debates com os enfer-
meiros a proposta de realização de uma greve de 2 dias.
De 17 a 28 de Fevereiro foram realizados 22 debates que permitiram 
analisar o rumo das negociações e confirmar a confiança dos enfermeiros 
na posição defendida pela CNESE. Perante a proposta do MS que dis-
criminava os enfermeiros face a outros trabalhadores da AP, era inegável 
que os enfermeiros iriam realizar uma grande greve a 12 e 13 de 
Março.
Entretanto, para evitar a ruptura do processo, foram feitos pedidos de 
reunião urgente ao Ministro -adjunto e ao Ministro das Finanças. 
O MS reuniu com a CNESE e recuou na data de terminus do fasea-
mento (Dezembro 2000).
Também durante o mês de Fevereiro realizou -se o primeiro ciclo de 
debates de âmbito nacional, organizados pelos sindicatos e organizações 
profissionais, para análise, reflexão e reflexão com os enfermeiros sobre 
a formação em enfermagem.
No dia 6 de Março, após 4 horas de reunião, o MS cedeu em algumas 
das propostas do Caderno Reivindicativo da CNESE. Entrávamos 
numa fase crucial do processo.
A 9 de Março, o MS continuava a não ceder no topo da CTS para a 
categoria de Enf.º Supervisor nem no encurtamento do faseamento. 
Para o MS estava terminada a fase de discussão de propostas e condi-
cionou o avanço no processo negocial à suspensão da greve, afirmando, 
inclusive, que a radicalização de formas de luta poderia ter como 

consequência o retrocesso e a perda do que já havia sido conseguido 
nas negociações.
A 10 de Março, a CNESE, depois de uma avaliação global de todo o 
processo e dos ganhos obtidos, decidiu desconvocar a greve e assinar 
o acordo com o MS.154 Entre outros aspectos, a CNESE e os enfer-
meiros conseguiram:
• Abolição do concurso para a categoria de enfermeiro graduado;
•  O ingresso na Carreira acima da Carreira Técnica da Administração 

Pública (Bacharéis) e o topo da CT no último escalão de Enfª 
Graduado – ao qual TODOS passariam a chegar.

•  O topo da Carreira de Enfermagem seria reduzido em 53% em 
comparação com a CTS (Licenciados) da AP;

•  Com esta revalorização, todos os novos enfermeiros passariam a 
chegar ao topo de qualquer categoria e da Carreira com 30 anos de 
serviço;

•  A nova grelha salarial passaria a entrar em vigor a 1 de Julho de 1998 
e os índices faseados em 4 etapas com a duração de 2,5 anos;

•  O MS comprometeu -se a aumentar em 50% o número de vagas 
para admissão ao curso superior de enfermagem e a estudar propos-
tas de compensação do risco e da penosidade e de contagem do 
tempo de serviço aos enfermeiros com vínculo precário.

Findo o processo negocial e assinado o acordo, a CNESE exigiu a 
calendarização imediata de reuniões de carácter técnico – até final de 
Maio – de forma a garantir os trâmites legais em tempo útil. De 
salientar alguma morosidade por parte do DRHS que determinou a 
intervenção da CNESE junto da MS. Entretanto, o MS preparou a 
prorrogação do prazo para admissão por CAP e o descongelamento 
de 2000 vagas para enfermeiros e deu orientações para as ESE’s para 
aumentarem a capacidade formativa. A 31 de Março, o governo não 

Junho 1997 – Os 5 Sindicatos da Saúde manifestaram a sua 
oposição às alterações do Estatuto Jurídico dos Hospitais

1997

18 Outubro 1997 – Debate Nacional sobre “Reestruturação do 
SNS”, organizado pelos 5 Sindicatos da saúde.

1997

26 Junho 1997 – Concentração dos jovens profi ssionais e dos 
estudantes em frente ao Ministério da Saúde.
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decidiu nada sobre a formação em enfermagem, as Escolas viam o seu 
trabalho desvalorizado e manteve -se o impasse.155

A 11 de Março foi publicado o D.L. n.º 53 -A/98, que prevê a com-
pensação do risco, da penosidade e da insalubridade aos trabalhadores 
da AP, possibilitando essa mesma compensação de diversas formas.
A Ordem dos Enfermeiros foi criada a 21 de Abril de 1998, através 
do D.L. n.º 104/98 de 21 de Abril. A A.R. reconheceu, assim, no 
estado de desenvolvimento da profissão de enfermagem, a idoneidade 
para se auto regular, devolvendo aos enfermeiros os poderes de regu-
lamentação e controle do Exercício Profissional.
A 8 de Maio, o SEP realizou um Seminário “Enfermagem sem Fron-
teiras” para divulgação do projecto aprovado no âmbito do Programa 
Europeu NOW. O projecto tinha como principais objectivos criar um 
Centro de Documentação Informatizado e disponibilizar um conjunto, 
o mais alargado possível, de informação, sistematizada e de qualidade, 
através da Internet, a todos os enfermeiros.156

Nos meses de Abril e Maio realizou -se o segundo ciclo de debates sobre 
a formação em enfermagem com a realização de uma reunião plenária 
a 19 de Maio, em Lisboa.
As organizações sindicais e profissionais estabeleceram o 15 de Junho 
como o prazo máximo para serem recebidas pelos MS e da Educação. 
A 18 de Junho tomaram conhecimento através dos Directores das 
ESE que o ME e o MS haviam elaborado um despacho sobre o ensino 
de enfermagem sem que as organizações fossem ouvidas. Nesta sequên-
cia foi convocada uma manifestação para 25 de Junho.
Os Ministérios convocaram as organizações para uma reunião, a 24 
de Junho, na qual foram informados que o despacho, já em circuito 
legislativo, previa a vontade do MS em decidir sobre o ensino de 
enfermagem durante o primeiro trimestre de 1999, dependendo a 

decisão de um estudo a realizar pelo DRHS sobre os conteúdos fun-
cionais, as competências, os perfis e as necessidades em enfermeiros 
generalistas e especialistas até 2003.
A 25 de Junho concretizou -se uma das maiores manifestações de 
protesto realizadas por enfermeiros, docentes e estudantes de enfer-
magem.157 A 3 e 4 de Julho (inédito) foi publicado o despacho em 
dois dias seguidos.
A 1 de Julho foi nomeada a Comissão Instaladora da Ordem dos 
Enfermeiros (Portaria n.º 375/98, de 1 de Julho), constituída por um 
membro indicado pelo SEP158.
Durante o mês de Setembro o projecto de diploma das alterações 
pontuais à Carreira de Enfermagem passou pelo circuito legislativo  
sendo publicado a 30 de Dezembro (D.L. n.º 412 / 98).
O SEP recebeu os projectos de criação dos sistemas locais de saúde e 
dos centros de saúde de 3ª geração determinantes para a organização, 
funcionamento, gestão e administração do SNS e organizou vários 
colóquios sobre os SLS cuja avaliação foi muito positiva.
Ainda em Setembro, a Frente Comum entregou a PCR para 1999 
cujas negociações com o governo decorreram a 13 e 30 de Outubro e 
9 de Novembro.
Em Outubro reiniciaram -se as reuniões entre as organizações sobre o 
ensino de enfermagem.
Em Conselho de Ministros de 19 de Novembro, o governo assumiu, 
pela primeira vez, a decisão de consagrar para os enfermeiros a for-
mação de base ao nível da licenciatura. Sendo uma matéria que a lei 
não previa de negociação com os sindicatos, esta decisão do governo 
só foi possível pelos consensos encontrados na profissão e pelo resul-
tado da dinâmica criada pelos enfermeiros, com as suas organiza-
ções.

1997

Faixas alusivas às reivindicações dos enfermeiros são afi xadas por 
todo o país.

1997

23 Outubro 1997 – Dirigentes nacionais do SEP entregaram no 
MS milhares de assinaturas e cartas dos enfermeiros.

1997
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A 24 de Novembro realizaram -se as eleições para as Direcções Regio-
nais do SEP que elegeu 96 novos dirigentes com uma média de idades 
de 35 anos. A cerimónia de tomada de posse, conjunta, evidenciou a 
grandeza e a capacidade de rejuvenescimento do Sindicato.
O SEP teve conhecimento da velha intenção dos médicos em definir o 
Acto Médico. Face à gravidade do conteúdo do documento, o SEP reuniu 
a 9 de Novembro com a Comissão Instaladora da Ordem dos Enfermeiros, 
as Associações Profissionais e o SERAM e tomaram posição contra o 
documento.159

Perante as propostas do governo que continuavam a penalizar o con-
junto dos trabalhadores da Administração Pública e a diminuir o poder 
de compra, a Frente Comum realizou uma grande Manifestação 
Nacional a 25 de Novembro. A 11 de Dezembro o governo ficaria 
pelos 2,5 % de aumento salarial.160

A 18 de Dezembro foram publicadas as novas e revalorizadas Carrei-
ras da AP, o SEP solicitou reunião à MS com o objectivo de recolocar 
esta matéria e dar continuidade aos compromissos relativos a contagem 
de tempo e risco e penosidade.

1999
Em 28 de Janeiro decorreu uma reunião para discutir os projectos dos 
SLS e dos Centros de Saúde 3ª geração. Foram também realizadas 
reuniões com enfermeiros para análise e discussão da implementação 
dos Centros de Responsabilidade Integrados.161

A 5, 6 e 7 de Março realizou -se o 1.º Congresso do SEP, com o lema 
“Rumo ao séc. XXI”. O Congresso constituiu um espaço onde os 400 
delegados analisaram, discutiram e decidiram as linhas estratégicas de 
intervenção político -sindical sobre as reformas da saúde, as condições 

de trabalho, a formação e o desenvolvimento profissional e o papel 
das organizações profissionais162. Durante o congresso foi lançada a 2ª 
edição do livro “Promover a Vida”.
A 16 de Março, a CNESE reuniu com vários membros do governo,  
demonstrativo da importância dos enfermeiros no contexto sócio-
-profissional e das suas reivindicações. O governo assumiu compro-
missos importantes relativos à contagem de tempo, à compensação do 
risco e penosidade, às alterações da formação em enfermagem e à 
reposição do equilíbrio entre as Carreiras da Administração Pública e 
a Carreira de Enfermagem.
A 26 de Março a CNESE entregou uma proposta de reposição da 
grelha salarial, cuja contraproposta viria a ser avaliada como inaceitá-
vel. A CNESE decretou Greve Nacional para 23 de Abril. De entre 
vários objectivos foi exigida a participação na discussão das alterações 
ao D.L. n .º 480/88 e ao Curso Complementar de Formação 80% 
dos enfermeiros responderam ao apelo do SEP e condicionaram o 
governo.
A 27 de Abril o MS enviou um projecto de D.L. que visava fixar as 
regras gerais a que estaria subordinado o ensino de enfermagem e o 
SEP realizou reuniões nos locais de trabalho para discutir o projecto 
com os enfermeiros.
A 30 de Abril, o governo, numa reunião que durou 7 horas, foi -se 
aproximando das propostas da CNESE e consensualizada a contagem 
de tempo de serviço, para todos os efeitos legais. A 5 de Maio seria 
assinado mais um acordo entre a CNESE163 e o MS que resultaria na 
publicação da Circular Normativa n.º 7/99, de 19 de Agosto164 e no 
D.L. n.º 411 / 99, de 15 de Outubro, com produção de efeitos a 1 
de Julho. Neste decreto ficaria ainda consagrada a possibilidade de os 

24 Outubro – Mais uma vez os enfermeiros concentraram -se em frente ao MS, em vigília

1997

24 Outubro – Enfermeiros desfi laram até ao MS

1997
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enfermeiros com 1 ano de CAP poderem concorrer a concursos de 
ingresso (antes só com três anos de CAP era legalmente possível).
Ficaria por consagrar a compensação do risco, insalubridade e peno-
sidade – cuja proposta de princípios gerais o governo enviou a 15 de 
Maio. Num quadro de eleições legislativas, no último trimestre o SEP 
reiterou junto da MS a exigência de dar início ao processo negocial 
relativo a esta matéria.165 Entre Maio e Junho, o MS enviou a proposta 
para o Conselho Nacional de SHST (não deu a conhecer ao SEP) que 
seria rejeitada por falta de fundamentação. Em Julho, na sequência da 
posição da CNSHST, o MS solicitou às ARS’s e às instituições infor-
mações relativas aos graus de risco a que os enfermeiros estão sujei-
tos…Após a recepção da proposta do governo, o SEP reuniu com o 
MS para contestar a forma de compensação do risco e penosidade.
Na reunião que culminou no Acordo / 99, o SEP reiterou a impor-
tância de, no mais curto espaço de tempo (5 anos), os enfermeiros 
realizarem o Curso Complemento de Formação e adquirirem o grau 
de licenciado, pressionando para a realização de uma reunião conjunto 
com os MS e ME. O parecer remetido ao MS incluiu a necessidade 
de os Cursos Complemento de Formação se desenvolveram nos 
contextos de trabalho, com parcerias entre as instituições e as escolas, 
acreditando a formação e a experiência profissional dos enfermeiros, 
salvaguardando a participação do SEP na sua regulamentação.
A 17 de Junho, em reunião com a Ordem dos Enfermeiros, as orga-
nizações decidiram exercer pressão no ME para saber qual o nível de 
aceitação das propostas. Em Junho, o DRHS informou que o ME ti-
nha acolhido as propostas do SEP e que o que não tinha sido acolhido 
era da exclusiva responsabilidade do grupo de Missão de Acompanha-
mento, sedeado no ME.
Durante a 1ª quinzena de Julho realizaram -se debates regionais com 

enfermeiros sobre os Cursos Complemento de Formação e de onde saíram 
resoluções enviadas ao ME e ao MS.
Na 2ª quinzena realizou -se a recolha de um abaixo -assinado onde foi 
exigida a constituição de um grupo de trabalho, com enfermeiros 
docentes e enfermeiros da área da prestação de cuidados, que tivesse 
como objectivo operacionalizar os critérios e harmonizar todo o pro-
cesso temporal para a realização dos Cursos Complemento de Forma-
ção (Janeiro 2000 a Dezembro 2006) e que se concretizassem parcerias 
entre as instituições de forma a rentabilizar os recursos disponíveis.
A 16 de Agosto o SEP teve conhecimento do projecto de portaria dos 
Cursos Complemento de Formação e em relação ao risco não se veri-
ficou qualquer desenvolvimento, apesar da pressão do SEP para a 
entrega da proposta do MS.
Em relação ao risco e penosidade o SEP foi informado que ao 
CNSHST reuniu para avaliar a proposta do governo. O SEP tomou 
conhecimento da proposta através da Frente Comum e, de imediato, 
contestou o seu conteúdo, pois confirmava -se a intenção do governo 
de compensar os enfermeiros em função do local de trabalho e não 
em função da natureza do desempenho e de publicar a documento 
sem envolver na negociação o SEP e os enfermeiros.
A 1 de Setembro, em reunião nacional, o SEP decidiu convocar uma 
greve nacional com 2 objectivos: a entrega do projecto de compensa-
ção do risco e penosidade para discussão com os enfermeiros e nego-
ciação e a consagração das exigências dos enfermeiros relativas ao CCF. 
A 22 de Setembro realizou -se a greve nacional e a adesão de 80% dos 
enfermeiros, conscientes do que estava em causa, permitiu travar a 
repentina aceleração governamental.
Entretanto, a 3 de Setembro foi publicado o D.L. n.º 353/99 que 
fixava as regras gerais a que estava subordinado o ensino de enfer-

1997

22 Janeiro 1998 – Debate com Associações Sindicais e Profi ssio-
nais sobre o Ensino em Enfermagem.

1998

8 Maio 1998 – Apresentação do projecto NOW que levou à cria-
ção do CDI do SEP (Enfermagem sem Fronteiras)

1998

Dezembro 1997 – milhares de trabalhadores manifestaram -se 
contra a política do governo.
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magem. A 27 de Setembro, com data de 18 de Setembro, foram 
publicadas as portarias relativas à formação em enfermagem. 
O governo / MS e ME fez tábua rasa das reivindicações dos enfer-
meiros e de uma forma ardilosa e desonesta, mesmo tendo conhe-
cimento do pré -aviso de grave desde 8 de Setembro, publicou as 
portarias sem dar conhecimento do seu conteúdo.
Em relação ao risco e penosidade, o SEP e os enfermeiros conseguiram 
que o governo fizesse a entrega do projecto de diploma, que fosse 
discutido e dado parecer pelo CNSHST – que reconheceu que há 
risco, penosidade e insalubridade na profissão de enfermagem – e que 
o regulamento elaborado pelo governo não fosse aprovado em CM, 
nem a 23 nem a 30 de Setembro, sem a necessária negociação com o 
SEP.166

Após as eleições legislativas de Outubro, o SEP solicitou reunião à 
nova MS para dar continuidade às negociações sobre o risco e peno-
sidade. A MS e a sua equipe assumiu que os “compromissos da ante-
rior equipa, compromissos seus eram!”167

A 3 de Dezembro concretizou -se a cerimónia oficial de disseminação 
do projecto ao qual o SEP se candidatou, no âmbito do Programa 
Comunitário – “Emprego – Eixo NOW – Enfermagem sem fronteiras. 
O projecto, considerado inovador pelas autoridades nacionais, cons-
tituiu a criação do Centro de Documentação e Informação que per-
mitiria disponibilizar aos enfermeiros em geral, e aos sócios em 
particular, um conjunto de informação de cariz técnico, científico e 
sindical.168

Nos dias 8,9 e 10 de Dezembro, o SEP participou com 20 delegados 
nos trabalhos que envolveram o 9.º Congresso da CGTP -IN. Um 
congresso fortemente marcado pelas lutas nas empresas e serviços e, 
na rua, pela defesa dos direitos alcançados pelas gerações anteriores e 

contra a tentativa de pela via legislativa impor medidas que os sindi-
catos não deixaram passar na contratação colectiva.
Na sequência de uma resolução aprovada por unanimidade na Assem-
bleia da República que recomendava ao governo o aumento do número 
de formandos na área da saúde, o SEP solicitou audiências com todos 
os GP para colocar a preocupação relativamente ao facto de o 
OGE para 2000 não traduzir aquela recomendação nomeadamente 
com reforço orçamental para as escolas superiores de enfermagem.169

2000
A 5 Janeiro a MS assumiu o compromisso de enviar uma contrapro-
posta sobre o risco e penosidade até 18 de Janeiro e dar continuidade 
ao processo negocial a 20 de Janeiro. A carruagem começou a descar-
rilar!! Ao invés, o MS enviou um ofício informando que não tem 
contraproposta e a desmarcar a reunião. De imediato o SEP reagiu e 
exigiu o envio da contraproposta até 24 de Janeiro, denunciando na 
comunicação social a atitude do governo. Neste mesmo dia o MS 
agenda reunião para o dia seguinte.
A 25 de Janeiro, sabendo o MS que os enfermeiros tinham em Setem-
bro protestado com firmeza contra a proposta do governo, a nova 
contraproposta era pior do que a anterior. Sabendo que os enfermeiros 
exigiam compensações iguais para todos em função da natureza do 
desempenho da profissão, sem apresentar uma fundamentação válida, 
a nova contraproposta não reconhecia o risco da profissão, não con-
templava os enfermeiros com CIT, a penosidade variava em função do 
local de trabalho e era graduado o nível do risco e penosidade. Como 
contrapartida a compensação poderia ser através de pequenas reduções 
nos horários de trabalho, mais dias de férias e ligeiras reduções no 

10 Dezembro 1998 – Tomada de posse dos membros das Direcções 
Regionais eleitos a 24 de Novembro

1998

25 Junho – Enfermeiros, Docentes e Estudantes de Enfermagem exigiram a licenciatura de base

1998
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tempo de serviço para efeitos de aposentação, dependendo as mesmas 
da vontade dos conselhos de administração, do exercício efectivo nos 
tais serviços de risco e não alterando a idade para a reforma (57 anos). 
De igual modo, o MS pretendeu retirar direitos consagrados na Carreira 
de Enfermagem Logo, era uma proposta que dava mas não dava!
Decorreram de Dezembro a Março de 2000 as negociações dos aumen-
tos salariais da FP. Mais uma vez, o governo apresentou aos sindicatos 
uma proposta abaixo da inflação continuando a degradação do poder 
de compra dos trabalhadores, não respondendo às justas reivindicações 
de justiça social e sem partilhar com os produtores da riqueza o resul-
tado da produtividade do seu trabalho. A Frente Comum decidiu 
convocar uma manifestação nacional para 27 de Janeiro, que não 
alterou a posição do governo. Perante a manutenção da proposta 
miserabilista de 2,2% de aumento, a Frente Comum decidiu convocar 
uma greve nacional para 18 de Fevereiro que registou altos níveis de 
adesão por parte dos trabalhadores, em especial dos enfermeiros. 
A gradual tomada de consciência por parte dos enfermeiros de que, 
enquanto funcionários públicos, estão continuamente a ser penalizados 
por políticas de contenção económica e que estão a perder poder de 
compra foram factores determinantes.
A 3 de Março o governo encerrou as negociações sem o acordo da 
Frente Comum. A 23 de Março 60 mil trabalhadores manifestaram -se 
em Lisboa, durante a Cimeira do governo sobre o “Emprego”.
Mais uma vez, por pressão do SEP na tentativa de impedir o despe-
dimento de 900 enfermeiros a contrato, o MS decidiu prorrogar o 
prazo dos contratos a termo certo, ao abrigo do SNS, até Fevereiro 
de 2001170.
Face à prepotência do governo em não querer rever os aumentos sala-
riais na Administração Pública e perante medidas políticas que conti-

nuariam a beneficiar os mais ricos e a penalizar os mais pobres, a Frente 
Comum reuniu e decidiu exigir a reabertura da negociação salarial e 
convocar uma greve nacional para 9 de Maio, caso o governo não 
cedesse à concretização de princípios socialmente justos.171 A greve de 
9 de Maio caracterizou -se por uma elevada adesão dos trabalhadores, 
nomeadamente dos enfermeiros, apesar de o governo ter desencadeado 
um processo de manipulação de dados desde madrugada, desvalori-
zando o descontentamento dos trabalhadores. No seguimento da greve, 
a Frente Comum realizou um plenário de dirigentes, delegados e 
activistas a 31 de Março, no Marquês de Pombal. A 19 de Junho 
participou na Euro Manifestação realizada no Porto a 19 de Junho.
Em relação ao risco, penosidade e insalubridade, o SEP entregou uma 
contraproposta fundamentada em estudos realizados noutros países. 
Ao nosso pedido de reunião, o MS informou que agendaria reunião 
para o princípio de Maio.
O dia 9 de Maio foi o prazo dado pelo SEP para o agendamento da 
reunião e o Conselho Nacional decidiu, a 10 e 11 de Maio, que, face 
ao não agendamento da mesma, o processo negocial deveria estar 
concluído até Julho. Com o objectivo de pressionar o MS a agendar 
a reunião, a 12 de Maio as 14 Direcções Regionais do SEP enviaram 
faxes a questionar o MS. Nesse mesmo dia, após muitos faxes recebi-
dos o MS marcou duas reuniões: uma para dar continuidade ao 
processo negocial do RPI e outra para discutir a aplicação das alterações 
à Carreira de Enfermagem.172

A 19 de Maio, em reunião com a CNESE, a MS pediu mais tempo para 
estudar a contraproposta do RPI, agendando nova reunião para 23 de 
Maio. Após 4h30 esta reunião seria inconclusiva. Esquecendo compro-
missos assumidos pelo governo em relação a esta matéria, a MS manteve-
-se inflexível na sua proposta de compensar os enfermeiros de forma 

5 a 7 Março 1999 – 1.º Congresso do SEP, no Fórum Lisboa.

19991998

25 Novembro 1998 – Trabalhadores da Função Pública protestam 
contra a perda do poder de compra
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diferente em função do local onde exercem funções, mantendo, inclusive, 
uma atitude discriminatória face a outros profissionais da saúde. Face à 
ausência de resultados com a reunião o SEP anunciou uma greve nacio-
nal para 5 de Junho.173

Após o levantamento nacional efectuado pelo SEP, e enviado ao MS, 
sobre a forma de aplicação das alterações decorrentes dos Acordos 
realizados com o MS, realizou -se uma reunião a 24 de Maio, na qual 
foram assumidos vários compromissos para a resolução dos problemas 
dos enfermeiros, decorrentes da circular normativa n.º 7/99. Na 
sequência das várias reuniões com o MS para regularizar as orientações 
emanadas pela circular Normativa n.º 7/99, foi publicada a Circular 
Normativa n.º 3/2000, de 2 de Agosto que viria a contemplar a posi-
ção do SEP relativamente à contagem do tempo de serviço prestado 
em vínculo precário para progressão na categoria de enfermeiro.174

A 5 de Junho, os números da contestação foram de 85% e, mais uma 
vez, ficou claro que os enfermeiros não aceitariam a proposta da MS 
nem serem discriminados. Em reunião nacional, a 7 Junho, o SEP 
decidiu estabelecer um prazo para resposta da MS a um novo pedido 
de reunião, fazer o lançamento, junto à porta do MS, de um livro (27 
de Junho) intitulado “Risco, Penosidade e Insalubridade, uma realidade 
na profissão de enfermagem” e divulgar um panfleto de sensibilização 
à população. Entretanto, a 15 de Julho chega ao SEP a marcação de 
uma reunião para 28 de Julho.
Na reunião de 28 de Julho, como forma de ultrapassar a inércia e a 
paralisia do MS, a CNESE propôs uma metodologia diferente de 
discussão da sua proposta: primeiro negociar a forma de reduzir o 
tempo de serviço necessário para a aposentação e, posteriormente, 
negociar as restantes matérias do RPI. Esta metodologia foi aceite pelo 
MS comprometendo -se a agendar nova reunião em Agosto.

Tendo em conta o silêncio do MS em relação à negociação do RPI, a 
CNESE, a 31 de Agosto, enviou um ofício a exigir a marcação de nova 
reunião.
Entretanto, a Direcção do SEP, a 4 de Setembro, e face ao comporta-
mento do MS, decidiu realizar reuniões nos locais de trabalho para 
discutir com os enfermeiros o processo negocial, enviar faxes para o 
MS caso a reunião negocial não fosse agendada rapidamente e realizar 
um “hospital de campanha” para sensibilizar a opinião pública para a 
questão do RPI da profissão e para a carência de enfermeiros.175

A 6 de Setembro, em reunião sobre o projecto de alteração do estatuto 
jurídico do H Barlavento Algarvio176, o Secretário de Estado, depois 
de muita insistência, acabou por afirmar que só teriam condições para 
reunir no fim de Setembro. A reunião só viria a ser agendada para 9 
de Outubro. Fruto de remodelação do gabinete do MS, houve a ten-
tativa de desmarcar esta reunião.
“30 anos com os Trabalhadores” foi o lema das comemorações do 30.º 
aniversário da CGTP -IN, realizadas a 29 e 30 de Setembro. O SEP esteve 
presente no Plenário e na cerimónia onde se evocou o caminho percor-
rido pelos trabalhadores na conquista dos direitos mais elementares177.
A 9 de Outubro, a MS considerou positiva a alteração metodológica 
apresentada pela CNESE mas não aceitava a proposta de reforma mais 
cedo. Fruto da carência de enfermeiros (matéria sobre a qual a MS 
nada fizera para contrariar) a reforma mais cedo iria agravar esta 
carência. A MS não abdicou da sua posição indiciando que este pro-
cesso seria longo e difícil.178

A 10 de Outubro a CNESE foi recebida na Presidência da República 
onde apresentou as suas preocupações sobre a carência de enfermeiros 
/ Plano emergente de formação de mais enfermeiros; e a regeneração 
do SNS.179

Dezembro 1999 – Delegados do SEP ao 9.º Congresso da CGTP-
-IN

1999

2000 – Tomada de posse dos Corpos Gerentes para o triénio 2000 
– 2003.

20001999

3 Dezembro 1999 – Lançamento do Centro de Documentação e 
Informação do SEP
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A 4 de Novembro, o SEP realizou uma iniciativa pública no Parque 
das Nações, em Lisboa. Com esta iniciativa pretendeu -se sensibilizar 
a população / utentes do SNS para a extrema carência de enfermeiros 
no país, assim como das suas condições de trabalho e para uma ver-
dadeira contra reforma, liberalizante e de ataque, ao SNS promovida 
pelo MS / governo.180 Em simultâneo com o “hospital de campanha” 
(onde os enfermeiros presentes proporcionaram esclarecimentos 
técnico -profissionais e de carácter político -sindical) foi recolhido um 
abaixo – assinado de solidariedade da população e foram realizados 
debates sobre a política de saúde com a participação dos Grupos 
Parlamentares do CDS -PP181, do PSD182, do BE183 e do PCP184, da 
CGTP -IN185 e do Coordenador do SEP186.
Finalmente, concretizou -se uma reunião a 11 de Dezembro, no MS, 
para dar continuidade à discussão / negociação da forma de pagamento 
das dívidas aos enfermeiros, resultantes de horas extraordinárias reali-
zadas em 1999 e 2000 e de dias trabalhados e não gozadas (folgas e 
feriados)187. Nesta mesma reunião, o SEP teve conhecimento que a 
MS tomara a decisão política de avançar com a alteração do estatuto 
jurídico do Hospital do Barlavento, mesmo sem haver qualquer fun-
damentação sobre as virtudes desta solução.

2001
A 10 e 11 de Janeiro, no Parque das Nações, o SEP participou na 
exposição “ Emprego e ADAPT e Lançamento da EQUA” durante a 
qual foi dado relevo ao projecto de formação do CDI.
A 18 de Janeiro realizou -se em Lisboa uma reunião entre o SEP e um 
dos sindicatos que maior número de enfermeiros representa em Espanha 
– STASE. Tratou -se de uma excelente reunião de trabalho, com troca de 

conhecimentos e experiências entre os dois sindicatos, nomeadamente 
em torno dos temas tratados cuja actualidade e importância eram cruciais 
para Portugal e Espanha: a carência de enfermeiros e qualidade de 
emprego e a alteração dos estatutos jurídicos dos hospitais.188

No que dizia respeito ao RPI, apesar do esforço do SEP em aproximar 
posições e viabilizar a continuidade do processo negocial, a MS con-
tinuou a não evoluir na sua posição – compensar os enfermeiros de 
forma diferente de acordo com o local de trabalho. Por ex. os serviços 
de internamento seriam de baixa penosidade e risco contrariando 
estudos disponíveis que apontavam que estes eram aqueles onde ocor-
ria maior número de acidentes. O SEP exigiu a marcação de uma 
reunião até 7 de Março e as Direcções Regionais enviariam faxes para 
o MS a exigir a marcação da reunião.189

Em ofício enviado ao SEP, em Fevereiro, de forma abrupta e autori-
tária, o MS dá ordem às instituições para procederem ao pagamento 
dos dias em débito aos enfermeiros, encerrando, unilateralmente, a 
negociação deste processo, viabilizando o respectivo pagamento por 
um valor mais baixo do que aquele que era defendido pelo SEP.190 De 
imediato o SEP exigiu a marcação de uma reunião.
A 23 de Março uma delegação da CNESE deslocou -se à residência 
oficial do 1.º Ministro e foi recebida por um dos assessores. Neste 
encontro o 1.º Ministro foi posto a par do processo negocial, da 
evolução da posição e da intransigência do MS e foi afirmado que, 
caso o MS não alterasse a sua posição, a greve de 6 de Abril seria uma 
realidade191.
A 29 de Março, as Direcções do SEP e SERAM reuniram em frente 
ao MS. No decurso desta iniciativa os dirigentes, delegados e activis-
tas denunciaram as graves condições de trabalho com as quais os 
enfermeiros estão confrontados nas diferentes regiões e exigiram a 

2000

Homenagem à Presidente da MAG cessante, Enfermeira Maria 
Augusta de Sousa.

27 de Junho – Iniciativa junto ao MS e lançamento do Livro “Risco, Penosidade e Insalubridade”

2000
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formação de mais enfermeiros. A delegação recebida pelo MS fez a 
entrega de 18 000 assinaturas recolhidas junto da população, sob a 
forma de um ovo de Páscoa. Perante a exigência da CNESE em rece-
ber uma contraproposta e a marcação de uma reunião negocial, o MS 
manteve a sua posição intransigente, reafirmada pela desmarcação de 
uma reunião prevista para 5 de Abril, alegando não negociar sob 
pressão (esta reunião tinha como ordem de trabalhos a prorrogação 
dos CTC e as dívidas dos enfermeiros !!). Esta iniciativa terminou com 
uma deslocação até ao Ministério da Educação e a entrega das cópias 
dos abaixo -assinados exigindo a formação de mais enfermeiros e a 
aposentação mais cedo.
A 6 de Abril os enfermeiros responderam com 85% de adesão à greve 
nacional. Nesse mesmo dia, a MS afirmaria na comunicação social 
que tinha uma plano de formação e que até 2006 seriam formados 
mais 13000 enfermeiros e o Secretário de Estado afirmaria que eram 
justas as reivindicações dos enfermeiros (reforma mais cedo) tendo em 
conta o desgaste rápido da profissão. Estava dado o “mote” para a 
continuidade da luta …
Na Assembleia da República, durante uma interpelação ao governo, 
perante o governo e os deputados, a MS voltaria a reafirmar que iria 
apresentar um plano de formação até ao final do 1.º semestre, que 
envolveria a formação da mais 13000 enfermeiros, o Curso Comple-
mento de Formação para 15 000 a 20000 enfermeiros e 6000 a 8000 
novos enfermeiros especialistas. Estas declarações assumiriam especial 
relevância nesta fase do processo.
Na sequência da exigência de uma reunião com o MS e das declarações 
da MS, a 23 de Abril, a CNESE envia uma carta ao 1.º Ministro a 
fazer um ponto de situação e a realçar a necessidade de se realizar a 
reunião com o MS p ara dar continuidade ao processo negocial192.

Mantendo a pressão junto do governo, a 3 de Maio, foi realizada uma 
iniciativa junto à residência oficial do 1.º Ministro denominada “Big 
Bluff da Saúde”, durante a qual foi caricaturada a actuação de vários 
membros do executivo. No final, a CNESE foi recebida por um dos 
assessores do 1.º Ministro e foi entregue uma carta aberta que viria a 
ser publicada num jornal nacional. A CNESE foi informada neste 
encontro que estaria para breve a marcação de uma reunião pelo MS.
A 22 de Maio, a CNESE reuniu com o MS e tomou conhecimento 
que, afinal, o plano de formação seria só apresentado no final do ano 
e que o MS estaria disponível para enquadrar a reivindicação da apo-
sentação mais cedo na discussão do plano de formação. A CNESE saiu 
desta reunião em ruptura com o MS na medida em que as reivindi-
cações dos enfermeiros não podiam andar ao “sabor” das decisões e 
das indecisões da MS que tanto afirmava haver um plano de formação 
até final de Junho com mandava outros dizer que era até final do ano. 
Perante esta situação, a CNESE decidiu esperar até final de Junho e, 
entretanto, reunir com os grupos parlamentares, com o 1.º Ministro 
e com o PR, no contexto da preocupação que este havia manifestado 
acerca da falta de profissionais de saúde193.
Os Ministérios da Educação e da Saúde, pressionados pelo SEP, ela-
boram um “Plano estratégico para a formação nas áreas da saúde”. 
Este documento foi concretizado pelo Grupo de Missão para a Saúde 
e foi entregue em Junho. Para o SEP, em relação ao CCF, impunha -se 
a alteração dos modelos de formação, inserindo, entre outros, a utili-
zação do ensino à distância e que fosse acreditada toda a formação e 
experiência profissional desenvolvida, mediante regras a harmonizar 
entre todas as escolas.194

A crescente luta dos enfermeiros contratados cujos contratos estavam 
prestes a caducar, com o consequente despedimento e instabilidade 

30 Setembro 2000 – Comemoração dos 30 anos da Central Sin-
dical CGTP -IN.

2000

4 Novembro 2000 – “Mais Enfermeiros é urgente / Resoluções 
emergentes” é o lema presente na iniciativa pública realizada no 
Parque das Nações.

20002000

Setembro 2000 – Mais uma vez os enfermeiros denunciaram na 
rua a carência e as condições de risco da profi ssão
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nos serviços, e a denúncia desta inadmissível situação criada pelo MS, 
protagonizada pelo SEP e com maior visibilidade em Julho e Agosto, 
permitiu que muitos enfermeiros continuassem a exercer funções e foi 
fundamental para obrigar o MS a encontrar uma solução. Apesar das 
propostas apresentadas pelo SEP e do pedido de reunião, o MS não 
deu qualquer resposta, enviando dois despachos para publicação sem 
qualquer discussão – prorrogação da admissão por CAP ao abrigo da 
Carreira de Enfermagem e o descongelamento de 1200 quotas para 
admissão de enfermeiros, através da abertura para CAP.195

Em 2 de Outubro, a CNESE foi recebida pela nova equipa do MS. 
Todas as matérias pendentes para resolução foram abordadas ficando 
agendada uma reunião com o DRH para discussão das questões téc-
nicas.
A 10 de Outubro o SEP recebeu o projecto de diploma para audição 
que alterava a forma de designação do cargo de enfermeiro director 
(nomeação decorrente de eleição) para nomeação mediante escolha 
política. O MS, através da comunicação social, de forma falaciosa e 
demagógica, foi criando condições prévias para a aceitação social da 
sua proposta, criando o clima de suspeição generalizado contra os 
enfermeiros directores eleitos, indiciando “caciquismo” e favorecimen-
tos locais relativamente a horas extraordinárias. Desde logo, o SEP 
repudiou esta actuação do MS.196

Encontrando -se na Assembleia da República, para discussão, vários 
projectos de lei de bases da saúde, as organizações profissionais de 
enfermeiros – Ordem, SEP, SERAM e Associações de Enfermeiros – 
tomaram uma posição conjunta, não a considerando pertinente nem 
oportuna197.
Durante os dias 3,4 e 5 de Dezembro realizou -se o programa de inte-
gração aos novos dirigentes eleitos para as 12 Direcções Regionais do 

SEP. Os jovens dirigentes tiveram a possibilidade de reflectir sobre o 
sindicalismo e a enfermagem, tomando contacto com a estrutura 
organizativa do SEP e permitindo estimular a interacção das diferen-
tes Direcções Regionais no processo de construção sindical.
Em reunião com o ME realizada a 7 de Dezembro, o governo reco-
nhece o SEP como parceiro na discussão das propostas e das medidas 
a adoptar para minimizar a grave carência de enfermeiros. O governo 
assumiu a carência de 22700 enfermeiros e a necessidade de os formar 
num prazo de 8 anos198 publicando o Plano Estratégico de Forma-
ção.
De Outubro a Dezembro decorreram as negociações dos aumentos 
salariais para 2002. Mais uma vez a negociação aconteceu ao ritmo 
imposto e segundo os valores impostos pelo governo, com uma meto-
dologia tendenciosa e que desacreditou todo o processo e, por fim, o 
fecho unilateral das negociações, sob protesto de todas as frentes 
sindicais.
A Frente Comum protestou, quer pelo atraso nas negociações, da 
responsabilidade do governo – a Proposta dos sindicatos fora entregue 
em Setembro – , quer pela imposição de um calendário manifestamente 
insuficiente, apenas com três reuniões. A primeira reunião negocial 
decorreu a 30 de Outubro, sem que antes fosse realizada uma mani-
festação a 16 de Outubro. Perante a contraproposta do governo (mais 
uma vez muito baixa) a Frente Comum e o STE convocam uma greve 
nacional para 27 de Novembro onde, mais uma vez, ressalta a grande 
adesão por parte dos enfermeiros. A 3 e a 12 de Dezembro o governo 
alterou a proposta de actualização salarial mas ficou muito longe da 
proposta dos sindicatos. A 20 de Dezembro, já demissionário, o 
governo encerrou unilateralmente as negociações.199

Janeiro 2001 – O SEP esteve presente na FIL onde apresentou o CDI

2001

18 Janeiro – Reunião de trabalho entre o SEP e o STASE (Espanha)

2001 2001
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2002
A pedido da Frente Comum realizou -se a 9 de Janeiro uma reunião 
para negociação suplementar que não trouxe qualquer desenvolvi-
mento em matéria de aumentos salariais. Como forma de manter o 
debate em torno da problemática e as consequências sociais da perda 
do poder de compra dos trabalhadores da Administração Pública e do 
sector privado, a Frente Comum realizou um plenário, a 6 de Fevereiro, 
em Lisboa.
A demissão do governo, em Dezembro, e a consequente marcação de 
eleições legislativas para 17 de Março não significaram o abandono da 
implementação de novos modelos de gestão aos hospitais e centros de 
saúde, pretendendo introduzir nuances privatizadoras, já implementa-
dos em outros países da Europa e cujos resultados levaram ao seu 
abandono. O grande objectivo político seria a redução do deficit 
público no orçamento, imposto pela UE.200 Até ao último dia, o 
governo / MS legislou no sentido de liberalizar o sector da saúde, 
rápido e a qualquer preço.201

O governo demicionário, mesmo em gestão corrente, aprovou o novo 
diploma legal que alterava a nomeação para os cargos de administração 
dos hospitais. Contrariando todas as posições assumidas pelo SEP, a 
2 de Fevereiro foi publicado o diploma legal que altera a forma de 
nomeação para o cargo de enfermeiro director.
Na senda da contenção de gastos, no âmbito do Pacote de Redução de 
Despesas Públicas, a 28 de Janeiro, foi publicada a Resolução do Con-
selho de Ministros n.º 16/2002, que visou estabelecer regras restritivas 
no que respeita à admissão de efectivos para os quadros das instituições 
da Administração Pública e à contratação de pessoal para os serviços. 
Face ao aumento da instabilidade criada pela Resolução do Conselho de 

Ministros e decorrente da intervenção sindical junto das instituições, das 
ARS’s e do MS, no dia 26 de Fevereiro, foi emitida uma circular do 
DMRS (ex -DRHS) onde, para a saúde, era expressa a excepcionalidade 
de renovação de contratos a enfermeiros a exercer funções e a manuten-
ção da possibilidade de estabelecer novas admissões de pessoal através de 
contrato.
No desenvolvimento da intervenção sindical, perante a Resolução do 
Conselho de Ministros e a existência de 2000 enfermeiros, cujos 
contratos cessariam durante 2002, foi pedida uma reunião ao MS que 
se viria a realizar a 8 de Março, vésperas de eleições. Nesta reunião a 
equipa do MS assumiu o compromisso de um descongelamento 
excepcional de 4000 quotas para a saúde, 2100 só para enfermeiros. 
Tivemos conhecimento que o MS assinou o despacho de descongela-
mento de quotas mas que o mesmo não fora subscrito pelo Secretário 
de Estado do Orçamento.
Com o objectivo de pressionar o novo governo, o SEP concretizou 
um Encontro nacional seguido de manifestação, a 24 de Abril, no 
Porto, com mais de 500 jovens profissionais e estudantes de enferma-
gem, onde se aprovou um “Manifesto pelo Emprego célere, estável e 
com direitos”.
Entretanto, a 18 de Maio, o novo governo, publica nova Resolução 
do Conselho de Ministros (n.º 97/2002) onde, entre outras matérias, 
é reafirmada a suspensão de qualquer tipo de contratação de pessoal. 
No contexto desta Resolução, o SEP reuniu com a nova equipa do 
MS, a 29 de Maio, onde reafirma a exigência de um Plano de Emprego 
para os Enfermeiros. Nesta reunião o MS garantiu que só haveria lugar 
a despedimento de enfermeiros se as Administrações não fundamen-
tassem devidamente a imprescindibilidade de renovar ou estabelecer 

2001 2001

29 Março 2001 – As Direcções do SEP e do SERAM reuniram em frente ao MS 3 Maio – “Big Bluff  da Saúde”, organizado pelo SEP, junto à 
residência do PM
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contratos e que seria publicado o despacho com o descongelamento 
de quotas.202

O SEP analisou o Programa do governo (PSD – CDS) para a saúde 
e realizou uma conferência de imprensa a 10 de Maio em que, mais 
uma vez, se assumiu a defesa intransigente do SNS, como o prestador 
por excelência dos cuidados de saúde aos portugueses.
A 5 e 6 de Junho, o SEP realizou o 2.º Congresso, sob o lema “Os 
Enfermeiros no Centro da Saúde”. Partindo do diagnóstico de situação 
do SNS, e num momento de profunda alteração na sua concepção e 
filosofia, o SEP traçou as linhas estratégicas para a melhoria do SNS, 
abordando três grandes temas i) Princípios de desenvolvimento profis-
sional – o presente e o futuro; ii) Condições de Trabalho e iii) Sistema 
de Saúde – Serviço Nacional de Saúde: que desafio para os enfermei-
ros203. Durante o decorrer dos trabalhos foi também apresentada uma 
perspectiva histórica sobre “Enfermagem: desenvolvimento profissional 
e formação”.204

No final do Congresso (7 de Junho) realizou -se um Fórum Sindical 
Internacional, aberto a todos os profissionais de saúde, para reflexão 
e discussão sobre “Sistema de Saúde” com a participação de enfermei-
ros do Royal College of Nursing (Grã -Bretanha) e do STASE (Espanha), 
do Prof. Dr. Constantino Sakellarides (como comentador)205.
Três meses após a tomada de posse do novo governo eram muitos os 
sinais de descontentamento dos portugueses. No dia 20 de Junho, a 
CGTP -IN, realizou uma iniciativa nacional de luta, descentralizada, 
que contou com a presença de milhares de trabalhadores e onde os 
enfermeiros participaram activamente.206

No dia 27 de Junho os portugueses, os profissionais de saúde e, par-
ticularmente, os enfermeiros foram confrontados com a apresentação 
e aprovação em Conselho de Ministros de uma proposta do governo 

de alteração à Lei de Gestão Hospitalar que punha em causa a Carreira, 
o REPE e o Código Deontológico. De imediato surgiram iniciativas, 
mais ou menos organizadas, a nível nacional, de demonstração de 
descontentamento e mesmo de revolta dos e pelos enfermeiros.
A atitude prepotente do governo motivou um conjunto de iniciati-
vas207:
•  No dia seguinte, durante a Conferência sobre a Saúde organizada 

pela CGTP -IN, em Lisboa, a Plataforma dos Sindicatos da Saúde 
anunciam uma greve nacional para a 2ª quinzena de Julho. E o SEP 
foi convocado para uma reunião com a Comissão Parlamentar da 
Saúde que se realizaria a 1 de Julho.

•  O SEP solicitou reuniões com todos os GP da Assembleia da Repú-
blica e reuniu a Direcção Nacional para tomar posição e decidir 
formas de luta.

•  A 4 de Julho a Plataforma de Sindicatos da Saúde anunciou a greve 
para dia 19 de Julho.

•  A 9 e 10 de Julho decorreram as reuniões com os GP do BE e do 
PCP.

•  A 11 de Julho o SEP anunciou em Conferência de Imprensa as 
várias iniciativas que iria desenvolver junto e com os enfermei-
ros208.

•  A Proposta de Lei do governo foi aprovada na generalidade na 
Assembleia da República com os votos a favor do PSD e do CDS -PP, 
contra do BE, Verdes e PCP e a abstenção do PS. Esta atitude do 
GP do PS mereceu um forte repúdio por parte do SEP.

•  A 17 e 18 de Julho o SEP reuniu com os GP do CDS -PP e do 
PSD.

•  A 18 de Julho o MS publicou uma circular normativa dando orien-
tações sobre os “serviços mínimos”. Esta atitude do governo foi 

24 Abril 2002 – Jovens contratados e estudantes fi nalistas desfi lam no Porto pelo Emprego com direitos

2002

Agosto 2001 – Jovens contratados no Porto denunciaram a 
caducidade dos seus contratos.

2001
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avaliada como de má -fé (é aos sindicatos que compete definir os 
serviços mínimos), ética e deontologicamente reprovável e intelec-
tualmente desonesta. Na sequência da publicação desta circular, o 
SEP interpôs recurso contencioso.209

•  A 19 de Julho decorreu a Greve Nacional da Saúde.
•  A 23, 24 e 25 de Julho decorreram plenários de Enfermeiros no 

Porto, Coimbra e Lisboa nos quais foram a provadas moções e 
enviadas a todos os órgão de soberania.

•  Em reunião de Direcção Nacional, o SEP decidiu concretizar uma 
jornada de luta com iniciativas regionais para os meses de Agosto e 
Setembro – “A Lei de Gestão Hospitalar – o princípio do fim do 
SNS”, com o objectivo de esclarecer a população das implicações 
que a proposta de lei poderia vir a ter para o acesso aos cuidados, a 
qualidade e os custos – a mercantilização dos cuidados de saúde 
direccionados para o tratamento da doença – e para os enfermeiros 
– o retrocesso na conceptualização da enfermagem e a perda de 
autonomia.

•  A votação final global foi a 26 Setembro e os enfermeiros estiveram 
presentes na Assembleia da República com faixas negras.

A massiva adesão dos enfermeiros à greve de 19 de Julho (90%) deter-
minou a marcação de uma reunião entre a CNESE e o MS, a 2 de 
Agosto. Após 5 horas de reunião, esta reunião possibilitou que o MS 
assumisse o compromisso de apresentar aos grupos parlamentares que 
suportam o governo algumas, pequenas, alterações à proposta de lei 
aquando da discussão na especialidade.
Durante esta reunião o MS assumiu que estaria para breve a publicação 
da quota de descongelamento de vagas para os enfermeiros contratados, 
para serem utilizadas, preferencialmente, em Contratos Administrativos 
de Provimento. A 23 de Agosto é publicado o Despacho n.º 649/2002 

e, apesar da redução do número de vagas descongeladas, fruto da 
pressão do SEP e dos enfermeiros, o MS manteve as 2100 vagas pre-
vistas para enfermeiros.210

Em relação à Saúde, a linha estratégica do governo visava dois objec-
tivos, amplamente denunciados pelo SEP: reduzir a despesa pública, 
a curto prazo, e viabilizar a entrada de sectores económicos e finan-
ceiros na gestão de “fundos públicos”, a médio prazo. E, para atingir 
estes objectivos, era vital alterar a organização e gestão do SNS e no 
modelo de financiamento, introduzindo medidas, muitas delas sem 
qualquer discussão com os representantes dos trabalhadores:
•  Em Junho apresentou a proposta de alteração à lei de Bases da Saúde 

e estabelecia um novo regime jurídico de gestão hospitalar – apro-
vado em Setembro na Assembleia da República seria publicado em 
Novembro (Lei n.º 27/2002, de 8 Novembro);

•  Sem qualquer discussão com os parceiros sociais publica em Agosto 
o diploma que visava regular as parcerias público / privado, em que 
o Estado concessiona a concepção, a construção, o equipamento, a 
exploração e a gestão de instituições públicas a entidades privadas;

•  Apresentou, em Setembro, o projecto de transformação dos 34 
hospitais existentes na altura em 31 Sociedades Anónimas, sendo 
aprovado pelo governo em Outubro e publicado em Novem-
bro211;

 –  Ainda sem estar aprovada a nova lei de bases da saúde e as altera-
ções ao regime de gestão hospitalar, o SEP recebeu o projecto de 
transformação dos hospitais em SA.

 –  A 27 de Setembro, o SEP emitiu parecer requerendo uma reunião 
para negociação;

 –  A 9 de Outubro o SEP foi ouvido pelo MS e o governo manteve 
a postura de não negociação;

2002

5 e 6 Junho 2002 – “Enfermeiros no Centro da Saúde” foi o tema do 2.º Congresso do SEP, realizado no Estoril.

2002
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 –  A 11 de Outubro o Conselho de Ministros aprovou o diploma e 
nenhuma organização sindical teve acesso ao conteúdo final dos 
diplomas aprovados;

 –  A 14 de Outubro (Greve geral da FP) o SEP introduziu como um 
dos objectivos a consagração dos aspectos relativos aos direitos 
dos enfermeiros;

 –  A 18 de Outubro, o SEP solicitou ao Presidente da Républica a 
não promulgação dos diplomas na medida em que não foram 
ouvidos os representantes dos trabalhadores – delegados sindicais 
– dos 34 hospitais;

 –  No final de Novembro foram publicados os 31 diplomas e o SEP 
interpor um pedido de inconstitucionalidade dos 31 DL publi-
cados e requereu os 31 projectos de regulamento interno para 
discussão com os enfermeiros;

 –  Em Novembro e Dezembro, o SEP realizou reuniões de enfer-
meiros nos 34 hospitais a empresarializar.

•  Em Outubro apresentou um projecto sobre a rede de cuidados de 
saúde primários que seria aprovado em Dezembro212.

 –  A 17 de Outubro o governo enviou o projecto de diploma para 
o SEP emitir parecer, o que se viria a verificar a 8 de Novembro. 
O documento constituía mais em “atentado” à autonomia da 
Enfermagem e dos Enfermeiros;

 –  A Ordem dos Enfermeiros reuniu a 20 de Novembro com todos 
os Sindicatos e Associações para apreciar o documento e tomar 
uma posição conjunta, apresentando -a a 27 de Novembro em 
conferência de Imprensa;

 –  O SEP realizou reuniões nos Centros de Saúde e Encontros 
Regionais de CSP em quase todos os distritos;

 –  Nas diferentes reuniões foram aprovadas moções e recolhidos 
abaixo -assinados a enviar ao MS e outros órgãos institucionais;

 –  Um dos objectivos dos enfermeiros com a greve geral da Função 
Pública realizada a 14 de Novembro consistia em alterar o Projecto 
e concretizar reunião com o MS;

 –  O MS agendou reunião para 21 de Novembro e os assessores pre-
sentes não manifestam disponibilidade para efectuar alterações ao 
projecto;

 –  A 22 de Novembro o SEP teve acesso informal a uma nova versão 
do projecto que introduziu pequenas alterações mas não retirou 
o essencial para os enfermeiros;

 –  Esta nova versão não foi aprovada a 25 de Novembro, em reunião 
de Conselho de Secretários de Estado, voltando ao mesmo órgão 
a 2 de Dezembro, perspectivando -se a sua aprovação em Conselho 
de Ministros a 5 de Dezembro.

 –  A 5 de Dezembro, apesar de desconhecer o conteúdo do projecto 
a aprovar, o SEP organizou uma deslocação de dirigentes à Presi-
dência do Conselho de Ministros onde entregou uma posição de 
repúdio pelo projecto;

 –  Uma das razões específicas dos enfermeiros para aderirem à Greve 
Geral de Trabalhadores agendada para 10 de Dezembro consistiu 
na exigência de alteração do projecto;

 –  A 20 de Dezembro, o governo aprovou o DL que criava a rede 
de cuidados de saúde primários, revogando os Centros de Saúde 
de 3ª geração.

Por outro lado, o governo introduziria outros elementos muito signi-
ficativos para os seus objectivos: através das alterações da Lei de Bases 
da Saúde introduziu a possibilidade de serem realizados Contratos 
Individuais de Trabalho em todas as instituições do SNS, com os 

7 Junho 2002 – Fórum Internacional realizado no fi nal do 
2.º Congresso do SEP

2002

20 Junho – Os enfermeiros estiveram presentes em Beja, Castelo Branco e Coimbra, entre outras localidades.

2002
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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 recom-
posição das profissões impondo lógicas de hierarquização e redução 
do âmbito da autonomia técnica e científica dos enfermeiros às inter-
venções interdependentes.
Apesar do determinismo político do governo, fruto do apoio parla-
mentar, as formas de luta e de pressão do SEP e outros sindicatos da 
saúde foi muito importante. Conseguiu -se impregnar muito ruído 
social em torno das medidas, dificultou -se a velocidade da agenda 
governativa, ajudou -se a criar resistência em vários sectores da socie-
dade civil e conseguiu -se introduzir alterações na própria legislação, 
sobretudo nas questões relacionadas com a Enfermagem e os enfer-
meiros213.
Chegado o mês de Setembro continuam sem ser publicadas as vagas 
para os Complementos de Formação, havendo vários sinais que o facto 
se prendia com questões orçamentais. Foi pedida uma reunião com o 
Ministério da ciência e do Ensino Superior que nunca teve resposta.
Não havendo resposta às suas questões, na reunião de 2 e 3 de Outu-
bro, o SEP decidiu que a (1) greve prevista para 14 de Outubro, além 
dos objectivos gerais da FP, tinha por objectivos pressionar o governo 
a desbloquear as verbas necessárias para as ESE públicas e publicar as 
vagas de acesso aos CCF; e (2) que iria ser lançada uma campanha 
nacional de recolha de postais assinados por enfermeiros, dirigidos ao 
ME, onde os enfermeiros manifestavam o seu descontentamento pela 
conduta do governo e exigiam a continuidade dos CCF.
A 22 de Outubro, numa iniciativa realizada em Lisboa, o SEP entregou 
6000 postais recolhidos em uma semana e meia. Entretanto, o SEP 
continuou a pressionar o ME para agendar uma reunião, sem resultado. 

A 7 de Novembro, como alternativa e demonstrando um comportamento 
reprovável num estado de direito democrático, o ME enviou o projecto 
de portaria ao SEP com a indicação que estaria para publicação, facto 
que se veio a verificar a 15 de Novembro. Mais uma vez, o empenho, a 
determinação e a capacidade de organização e de luta do SEP e dos 
enfermeiros, determinaram os resultados de mais uma inesperada “con-
tenda” com o governo.214

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.
Em pouco tempo, o governo introduziria um conjunto de medidas 
de cariz profundamente liberal e de inequívoco interesse estratégico 
para os sectores económico e financeiros e do patronato – alterações 
na Lei de Bases da Segurança Social215 e da Saúde, desarticulação do 
SNS, Pacote laboral – que, de forma articulada, convergiam numa das 
mais graves ofensivas dos direitos dos trabalhadores. Os enfermeiros 
participaram activamente nas manifestações da CGTP -IN contra o 
Pacote Laboral / Código do Trabalho, a 1 e a 30 de Outubro, na da 
Frente Comum realizada a 16 de Outubro, e na greve geral agendada 
pelos sindicatos filiados e 51 não filiados para 10 de Dezembro.
Em relação à aposentação o governo ensaiou alterar as regras de apo-
sentação introduzindo penalizações a quem se aposentasse com menos 
de 60 anos de idade. Os Sindicatos, o SEP incluído, solicitaram a 
inconstitucionalidade do diploma por violação do direito de partici-
pação dos sindicatos na negociação da legislação laboral. O parecer do 
Tribunal Constitucional foi favorável à posição dos Sindicatos216.
Na mesma senda constituíram a proposta de aumentos salariais para o 

1 Outubro 2002 – os trabalhadores manifestam -se contra o paco-
te laboral do Ministro do Trabalho Bagão Félix.

2002

16 Outubro 2002 – Os trabalhadores da Função Pública 
manifestaram -se contra as políticas do governo para o sector

20022002

26 Setembro – Dirigentes do SEP protestaram junto à Assembleia 
da Républica contra a aprovação da nova Lei de gestão Hospi-
talar
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ano seguinte para os trabalhadores da FP. Para além do agravamento 
dos impostos, este governo mantinha a degradação do poder de com-
pra dos trabalhadores e aumentos salariais inferiores à inflação. Defrau-
dando as expectativas dos trabalhadores, o governo protagonizou, ainda, 
um processo de não negociação e pretendia apenas negociar de 2 em 
2 anos! …217

2003
Ao nível da actividade sindical promovida pela CGTP -IN, o SEP 
participou nos debates promovidos pela Central Sindical em torno 
das questões da saúde, a 10 e 17 de Janeiro, no Porto e em Lisboa, 
respectivamente, e a 20 de Fevereiro, sobre a Política do Medica-
mento.
Com a publicação das novas alterações à Lei de Bases da Saúde e do 
regime de gestão hospitalar, na maioria dos hospitais SA começam a 
emergir novas realidades para os enfermeiros: o contrato individual de 
trabalho, o aumento da carga horária semanal, a desvalorização do 
trabalho dos enfermeiros.
Nos primeiros meses do ano, o SEP reuniu com os Conselhos de 
Administração dos Hospitais SA, apresentando propostas alternativas 
ao clausulado dos contratos, e reuniu com enfermeiros no sentido de 
os esclarecer acerca das consequências da nova legislação218. Para todos 
os efeitos os CA dos hospitais tinham o dever legal de negociar com 
os sindicatos / delegados sindicais o tipo e a duração dos Contratos. 
Nos hospitais onde os enfermeiros se organizaram com o SEP e pres-
sionaram os CA, obtiveram -se bons resultados.
O SEP requereu a todos os hospitais SA os respectivos regulamentos 
internos e os delegados sindicais requereram informações relativas aos 

regulamentos e a matérias relacionadas com o pessoal. No final de 
2003, o SEP apresentou queixa à Inspecção -geral do Trabalho de 4 
hospitais por efectuarem contratos a termo e por efectuarem CIT de 
40 horas com remunerações correspondentes a 35 horas semanais.219

Face à pressão verificada para diminuir o número de enfermeiros por 
turno (retirada de RHA, dificuldades no recurso a horas extraordiná-
rias), determinando maiores sobrecargas e aumento dos ritmos de 
trabalho, o SEP reuniu com os CA dos hospitais SA e SPA e denunciou 
junto da Comunicação Social e da ordem dos Enfermeiros.
A 1 de Abril foi publicado o diploma que formalizou a rede de cuidados 
de saúde primários (D.L. n.º 60/2003) e que mereceu uma forte con-
testação e repúdio por parte do SEP. Com este diploma o governo fez 
“tábua rasa” das propostas do SEP e dos enfermeiros e 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 enfermeiros220.
A 9 de Abril, realizou -se mais um acto eleitoral para eleger os corpos 
gerentes do SEP para o triénio 2003 – 2006, cuja cerimónia de tomada 
de posse ocorreu a 7 de Maio. Nesse mesmo dia, o SEP prestou home-
nagem a 2 enfermeiras que, por motivo de aposentação, deixaram de 
integrar os corpos gerentes do sindicato: Enfermeiras Antonieta Almeida 
e Isabel sanchez.
Tendo estabelecido com uma das suas prioridades a estabilidade dos 
enfermeiros no emprego, o SEP solicitou e reuniu com o MS a 22 de 
Abril. As respostas do Secretário de Estado às questões do SEP foram 
de desconhecimento ou de desresponsabilização em relação a esta 
problemática221.

Cartaz de mobilização para a greve geral de 10 Dezembro 
2002.

8 Fevereiro e 21 de Março – o SEP participou nas manifestações 
contra o Pacote Laboral convocadas pela CGTP -IN.

2002 2002 2003

30 Outubro 2002 – Manifestação da CGTP – IN contra o Pa-
cote Laboral.
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Após a publicação da nova gestão hospitalar, o MS remeteu ao SEP o 
projecto que visava a regulamentar a gestão hospitalar para os hospitais 
do sector público administrativo (SPA). Apesar de o parecer ter sido 
enviado a 18 de Fevereiro só a 30 de Abril é que o MS reuniu com o 
SEP. A reunião decorreu durante 4 horas e o SEP foi o único Sindicato 
a ser recebido pelo MS. Depois de se terem comprometido a estudar 
as propostas do SEP e que enviariam a decisão final, até finais de Junho 
não remeteram qualquer decisão e o projecto viria a ser aprovado em 
Conselho de Ministros desconhecendo os parceiros sociais o conteúdo 
final do mesmo222 e publicado a 20 de Agosto (D. L. n.º 188/2003).
A 17 de Maio o SEP participou activamente na preparação da Con-
ferência Nacional dos Quadros Técnicos e Científicos, organizada pela 
CGTP -IN. A avaliação foi extremamente positiva dada a participação 
dos deferentes técnicos dos sectores público e privado e de diferentes 
áreas, o que permitiu constatar a semelhança dos problemas com que 
os outros profissionais estão confrontados e reflectir sobre as várias 
respostas aos desafios que se colocam a estes trabalhadores.
A 29 de Maio foi realizada pela Frente Comum uma iniciativa de luta 
denominada “Tribuna Pública” durante a qual foram denunciadas 
situações decorrentes da política desastrosa do governo quer ao nível 
da Saúde como da Educação ou da Justiça223.
No Encontro Nacional de Estudantes de Enfermagem, realizado de 
27 de Maio a 1 de Junho, o SEP interveio numa mesa de trabalhos e 
esteve presente com iniciativas inovadoras que valorizaram a nossa 
participação junto dos alunos e jovens profissionais.224

Decorridos 6 meses de transformação dos Hospitais em SA, de inter-
venção nacional e institucional em torno do CIT e de outras matérias, 
o SEP passou à denúncia da degradação das condições de trabalho e 
de exigência de respostas. Perante o quadro global de problemas rela-

cionados com a pressão para diminuição de enfermeiros por turno, de 
aumento da precariedade e da imposição de 40 horas de trabalho 
semanal, o SEP iniciou em Junho um Plano Nacional de Denúncia 
que durou até Setembro. O SEP promoveu a realização de conferências 
de imprensa regionais, iniciativas públicas e institucionais e a divulga-
ção de comunicados junto da população. O Plano de denúncia culmi-
nou com a “inauguração do monumento Contra o bombardeiro do 
SNS, os Enfermeiros resistem” junto ao MS, a 24 de Setembro, e a 
entrega de 6000 assinaturas de enfermeiros.
A reunião realizada a 30 de Junho com o Presidente da “Unidade de 
Missão SA” permitiu comparar as informações dadas pelos CA das 
SA e deixar bem claras as contradições relativamente à redução de 
enfermeiros por turno e aos CIT com 40 horas semanais.225

A 11 de Julho o SEP recebeu a 1ª versão do projecto de diploma sobre 
a Entidade Reguladora da Saúde que seria aprovada em Conselho de 
Ministros a 2 de Outubro. Apesar de o Presidente da Républica ter 
promulgado todos os diplomas decorrentes desta reforma da Saúde, 
com este diploma a Presidência da Républica manifestou publicamente 
a sua preocupação com a política em curso para a saúde, apelando ao 
debate público em torno desta Entidade Reguladora. Apesar de muita 
relutância em reunir com os Sindicatos da Saúde, o Presidente da 
Républica ouviu as Ordens Profissionais e a CGTP -IN, a 24 de Outu-
bro.
A 23 de Julho o governo remeteu ao SEP o projecto de diploma sobre 
a rede de cuidados continuados de saúde que constituía mais uma peça 
estruturante da reconfiguração do SNS. Este diploma foi aprovado 
em Conselho de Ministros a 4 de Setembro.
Em relação à reforma da Administração Pública, a 24 de Junho, o 1.
º Ministro apresentou as linhas gerais que seriam publicadas na Reso-

2003

7 Maio 2003 – Tomada de posse dos Corpos Gerentes do SEP e as 
homenageadas Isabel Sanchez e Antonieta Almeida.

2003

29 Maio 2003 – Os Sindicatos da Frente Comum denunciaram 
a desastrosa política do governo

2003

As Presidentes da MAG (a cessante e a eleita) e o Coordenador 
Nacional do SEP
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lução de Conselho de Ministros n.º 95/2003, de 30 de Junho. 
A constatação de estar perante a maior ofensiva aos Serviço Públicos 
e aos trabalhadores da Administração Pública determinou a tomada 
de posição do conjunto dos Sindicatos da Frente Comum e a 17 de 
Julho foram decididas jornadas de luta para os próximos meses.
De referir que o governo se preparava para, durante os meses de Verão, 
fazer passar o conjunto dos diplomas envolvidos nesta reforma. Este 
facto viria a confirmar -se com o envio para a Frente Comum dos 
projectos de diploma em Agosto. No início de Setembro o governo 
reuniu com os Sindicatos e a 15 de Setembro foram enviados para a 
Assembleia da República. A Comissão de Trabalho, durante a discus-
são pública dos projectos, reuniu com a Frente Comum e a CGTP -IN 
a 21 e 22 de Outubro, respectivamente.226

A 1 de Setembro entrou em vigor o diploma referente ao regime de 
gestão hospitalar para os hospitais do sector público administrativo (SPA), 
o D.L. n.º 188/2003, de 20 de Agosto. O SEP solicitou reuniões aos 
CA dos 55 hospitais para perceber se iam avançar com a admissão de 
enfermeiros por CIT ou se aguardavam orientações superiores.227

A 4 de Setembro a Direcção do SEP decidiu começar a elaborar a 
proposta de Caderno Reivindicativo, contextualizado e fundamentado, 
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. Estes princípios 
seriam colocados à discussão junto dos enfermeiros228.
Ainda durante o mês de Setembro, o governo remeteu à Frente Comum 
os projectos de diploma relativos aos CIT na Administração Pública 
e à Avaliação de desempenho que constituíam os diplomas mais tan-
gíveis para os trabalhadores da FP. Face às gravosas implicações para 

os enfermeiros o seu envolvimento nos processos de luta globais seria 
inevitável. Para os CIT na Administração Pública significava a conti-
nuação da precariedade no emprego por muitos anos e com aspectos 
mais penalizadores que o Código do Trabalho. Em ralação à Avaliação 
do Desempenho significava a introdução de quotas máximas para 
atribuição das avaliações229.
A Frente Comum apresentou a sua proposta de aumentos salariais para 
2004 com base em estudos feitos por economistas que afirmaram que, 
apesar das dificuldades económicas do país, era possível aumentar os 
salários dos trabalhadores. Sem apresentar qualquer contraproposta, 
numa postura de desonestidade e má -fé, o governo aprovou o Orça-
mento de Estado sem dar a conhecer as suas intenções. A Frente 
Comum realizou uma Concentração / Manifestação a 15 de Outubro 
para demonstração do descontentamento dos trabalhadores.
A 3 de Novembro, o SEP recebeu o projecto de diploma sobre a regu-
lamentação da Lei de Gestão Hospitalar para os hospitais universitários, 
visando a regulação das relações entre as entidades prestadores de cuida-
dos e os estabelecimentos de ensino. Em relação às questões da Enfer-
magem, o total desconhecimento ou desconsideração do MS relativamente 
à legislação existente era constrangedora e inqualificável …230 No sentido 
de enquadrar contributos, apreciações e sugestões o SEP remeteu o 
diploma a todas as Escolas Superiores de Enfermagem, à Ordem dos 
Enfermeiros e a Associações de Estudantes. Apesar de não termos recebido 
qualquer contributo, o diploma centrado no ensino médico, mereceu o 
nosso parecer enviado a 11 de Dezembro e sobre o qual solicitámos uma 
reunião. Com o era prática do governo, não foi agendada qualquer 
reunião nem o projecto teve desenvolvimento231.
Na Assembleia da República, os deputados do PSD e do CDS -PP 
retomaram o projecto do governo de penalizar os trabalhadores da 

25 Fevereiro 2004 – Os trabalhadores da Função Pública fi zeram 
o enterro às políticas do governo.

9 Fevereiro 2004 – Debate e lançamento do livro “Do Silêncio à 
Voz, editado em Portugal pelo SEP.

2003 2004 2004

17 Julho 2003 – Cimeira de sindicatos da Frente Comum.
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Função Pública que se aposentassem antes dos 60 anos de idade, 
subscrevendo – a sob a forma de proposta de lei. Assim, demonstrando 
uma total falta de respeito e ética com os trabalhadores e os seus 
sindicatos, contornavam o parecer do TC e impediam a negociação 
com os Sindicatos fazendo aprovar esta medida legislativa a 27 de 
Novembro.
Esgotado o diálogo, que verdadeiramente nunca tinha existido, os 
trabalhadores, a 21 de Novembro, responderam de forma firme às 
políticas do governo, com fortes adesões à greve em todos os sectores. 
Os enfermeiros, com uma adesão de 70% “não deixaram por mãos 
alheias” a demonstração do seu descontentamento.
Em meados de Dezembro, e em torno do facto dos hospitais SA efec-
tuarem um ano de existência, foram realizadas algumas iniciativas 
regionais e um debate nacional, realizado no Porto a 13 de Dezembro 
onde, para além do SEP, participou a CGTP -IN e representantes dos 
grupos parlamentares.
Depois da greve, a Frente Comum realizou uma iniciativa de luta, a 
10 de Dezembro, com uma manifestação que terminou junto à Assem-
bleia da República.
A 10 de Dezembro foi publicado o diploma que definia a Entidade 
Reguladora da Saúde (D.L. n.º 309/2003) e assim entrava também 
em vigor o diploma da nova rede de cuidados continuados (D.L. n.º 
281/2003, de 8 de Novembro).
No final de 2003, o SEP recebeu a primeira resposta da IGT a dar 
razão à queixa apresentada contra um dos 4 hospitais SA que efectu-
aram contratos de trabalho com termo para início de actividade, em 
situações que se configuravam de trabalho permanente. De imediato, 
o SEP interveio junto da Unidade de Missão SA no sentido de dar 
orientações aos hospitais SA no sentido de os enfermeiros com CIT 

com termo passarem a permanentes / efectivos das instituições (CIT 
sem termo ou por tempo indeterminado).232

Durante o ano, o SEP participou em todas as reuniões realizadas com 
outras associações profissionais de enfermagem e com a Ordem dos 
Enfermeiros relativas à discussão da representação da enfermagem 
portuguesa em termos internacionais, nomeadamente no Conselho 
Internacional de Enfermeiras (ICN). Neste trabalho, o SEP realizou 
um papel relevante na construção de um caminho consensual: foi 
constituído o Fórum Nacional das Organizações de Enfermagem 
(FNOPE) para efeitos das questões internacionais, onde participam 
todas as organizações de enfermagem que assinaram o protocolo. 
A filiação da Enfermagem Portuguesa no ICN foi feita através de um 
modelo de “Colaboração”.

2004
O governo deu a conhecer a sua contraproposta de aumentos salariais 
para 2004 para os trabalhadores da FP: mais uma vez congelar os salários 
acima dos 1000 euros, dando a falsa imagem de Robin dos Bosques “de 
tirar aos ricos para dar aos pobres”, como se as medidas da sua política 
não afectassem as condições de vida e de trabalho da generalidade dos 
trabalhadores.
As lutas da Frente Comum continuaram:
•  Uma semana de luta realizada de 19 a 23 de Janeiro, com mobili-

zação dos trabalhadores em várias regiões do país, entrega de comu-
nicados à população e conferências de imprensa;

•  Uma greve nacional realizada a 23 de Janeiro onde os trabalhadores 
da Função Pública voltaram a aderir em forma. Os enfermeiros, de 
forma inequívoca, demonstraram que o governo não pode continuar 

2004

7 Abril 2004 – Manifestação da CGTP -IN em defesa do Serviço Nacional de Saúde.
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a desenvolver as reformas a “seu belo prazer” sem implicar os tra-
balhadores.

•  O “Enterro da Política do Governo”, a 25 de Fevereiro, aproveitando 
o período do Carnaval e a tradição do enterro do Entrudo, de forma 
original e criativa, permitiu brincar com um assunto sério.233

A 30 e 31 de Janeiro, em Lisboa, realizou -se o 10.º Congresso da CGTP-
-IN, num momento particularmente difícil para os trabalhadores por-
tugueses. O Código de Trabalho, a multiplicação da falência de 
empresas do sector têxtil, o crescente nível do desemprego e da precarie-
dade, a designada reforma da AP, as políticas de privatização na saúde, 
na educação e na generalidade dos serviços públicos foram os temas mais 
debatidos pelos congressistas e reflectiram as preocupações dos trabalha-
dores e dos seus sindicatos, mas também a disponibilidade para continuar 
a luta por uma outra política.234

A 9 de Fevereiro, em parceria com a Editora Ariadne, o SEP fez o 
lançamento do livro “Do Silêncio à Voz” da autoria das jornalistas 
americanas Bernice Buresh e Suzanne Gordon. Após a tomada de 
consciência do trabalho dos enfermeiros, tantas vezes silenciado, as 
autoras decidiram escrever um manual que permitirá aos enfermeiros 
portugueses dar maior visibilidade aos cuidados que prestam, à res-
ponsabilidade que assumem cada vez que decidem e também reflectir 
sobre como comunicar de forma mais eficaz com os utentes, famílias, 
jornalistas e políticos. Com a presença das autoras realizou -se, nesse 
mesmo dia, um workshop que se destinou a fornecer ferramentas e 
conhecimentos aos enfermeiros que os ajudasse a delinear/criar men-
sagens que sublinhem o seu conhecimento e decisão clínica, dando a 
conhecer o seu trabalho235.
De forma quase despercebida para a maioria dos enfermeiros e sem 
discussão com os parceiros foi publicado o diploma da nova rede de 

cuidados continuados introduzindo formas liberalizadoras para res-
ponder às necessidades da população. A nova lei colocou a rede de 
cuidados continuados nas mãos de entidades privadas e sociais, tornou-
-se mais restritiva, pouco clara nos meios de articulação entre hospitais 
e centros de saúde, limitativa aos cuidados curativos. Neste quadro, a 
24 de Fevereiro, o SEP realizou um Encontro Nacional de Dirigentes, 
delegados e Activistas, no sentido de definir estratégias de intervenção 
junto dos enfermeiros, da Ordem dos Enfermeiros, do MS / ARS, das 
populações236.
A 11 Março, a CGTP -IN realizou uma grandiosa jornada de luta 
nacional, em todas as capitais de distrito, de protesto contra as polí-
ticas do governo.
Na sequência da legislação publicada acerca dos hospitais SA, SPA e 
da rede de cuidados continuados, que previa a existência de sistemas 
de incentivos, o SEP tomou conhecimento de um documento da 
Unidade de Missão relativo a esta matéria para aplicar aos hospitais 
SA. Não tendo conhecimento formal do mesmo, e tendo em conta 
que nenhum CA pode aplicar incentivos sem negociação prévia com 
o Sindicato, o SEP solicitou o documento e uma reunião ao MS não 
tendo obtido resposta.237

Entretanto, a 22 de Março foi publicado o diploma relativo ao Sistema 
Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração Pública (Lei 
n.º 10/2004) e consequente regulamentação (D. Regulamentar n.º 19 
– A/ 2004, de 14 de Maio) que veio provocar dúvidas e preocupações. 
Rapidamente alguns CA mais zelosos trataram de iniciar a aplicação 
deste sistema aos enfermeiros. Desde logo, o SEP tomou posição rei-
terando que o SIADAP não se aplicaria aos enfermeiros e que associar 
a avaliação do desempenho ao sistema de atribuição de incentivos era 
ilegal. No mínimo era intolerável que o MS / Unidade de Missão desse 

2004 2004 2004

25 Abril e 1.º Maio 2004 – 30 anos de Revolução e de sindicalismo em Liberdade. Cartaz do ICN alusivo às comemorações do DIE, 
organizadas em Portugal pela FNOPE.
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orientações e pressionasse os CA no sentido de aplicarem o modelo de 
incentivos à avaliação do desempenho, sem que ambos tivessem sido 
negociados com os sindicatos. Neste sentido, o SEP denunciou a 
situação junto do MS, dos Grupos Parlamentares e do PR.238

A propósito do Dia Mundial da Saúde, a 7 de Abril, a CGTP -IN 
realizou uma acção de defesa do SNS público, para todos e com qua-
lidade. Depois da concentração seguiu -se um desfile para o MS que 
reuniu cerca de 2 mil pessoas, entre profissionais e utentes, que apro-
varam uma resolução apelando à luta contra a política de saúde do 
governo.239

No âmbito das comemorações dos 30 anos da Revolução de Abril, o 
SEP e os enfermeiros participaram activamente nos desfiles realizados 
no dia 25 de Abril (juntou mais de 40 mil manifestantes) e a 1 de 
Maio (uma das maiores de sempre).
A FNOPE organizou as comemorações do DIE torno do lema pro-
posto pelo Conselho Internacional de Enfermeiras: “Enfermeiros – Tra-
balhando com os pobres; contra a pobreza”.
A 19 de Maio mais de 20 mil trabalhadores da Função Pública saíram 
à rua, numa grandiosa manifestação que reuniu milhares de trabalha-
dores de todos os sectores profissionais, demonstrando que a política 
do governo não serve e exigindo novas políticas e novo governo.
Tendo o MS afirmado que estavam a reorganizar os CS, o SEP soli-
citou reunião em Junho e pressionou a realização da mesma em Agosto. 
Na reunião concretizada a 30 de Agosto com o MS, o SEP reafirmou 
as suas preocupações face à concepção que o diploma da rede de 
cuidados de saúde primários evidenciava. Por outro lado, exigiu que 
fossem definidos e publicados os cuidados de enfermagem que todos 
os Centros de Saúde têm de levar à prática (promoção da saúde e de 
prevenção da doença) e que fosse criado um grupo de trabalho, com-

posto por representantes de várias organizações de enfermeiros. O MS 
concordou com esta proposta e a 16 de Setembro foi publicado o 
Despacho (Despacho n.º 19 505/2004) com a criação e a identificação 
das organizações que integravam o grupo de trabalho240. Este grupo 
nunca viria a ser nomeado pelo MS.
A 19 de Agosto foi publicado o diploma sobre o regime jurídico dos 
hospitais universitários (D.L. n.º 206/2004) que, de acordo com o 
parecer emitido pelo SEP, sofreu profundas alterações em relação ao 
projecto inicial do governo241.
O MS prometeu que a reforma do Saúde levaria a um aumento de 
eficiência e de controlo do défice do SNS. Contudo, os dados econó-
micos e financeiros disponíveis apontavam para um descalabro finan-
ceiro da política de saúde do governo. A CGTP -IN exigiu que o MS 
clarificasse as razões do crescimento da dívida do SNS e, a 18 de 
Setembro, realizou uma sessão evocativa do 25.º aniversário do SNS 
com a participação, entre outras personalidades com trabalho desen-
volvido na área da Saúde, do autor fundador do SNS, Dr. António 
Arnaut No final do encontro foi aprovado um “Manifesto pelo 
SNS”242.
A 10 de Setembro o SEP recebeu a Proposta de Acordo Colectivo de 
Trabalho para os hospitais SA. A proposta governamental, fortemente 
marcada por uma concepção taylorista da organização do trabalho 
hospitalar, procurou reproduzir os fundamentos e o modelo adoptado 
há mais de 50 anos e erradicado com a revolução de Abril. Um modelo 
totalmente descontextualizado da evolução científica no campo da 
saúde em geral e da enfermagem, em particular. Ao nível das carreiras 
profissionais foi criado um novo grupo de profissionais que colidiam 
com áreas da competência dos enfermeiros: os técnicos auxiliares de 

19 Maio 2004 – Manifestação da Frente Comum. 6 Outubro 2004 – Vigília junto ao MS.

20042004

10 Novembro 2004 – Manifestação da CGTP -IN do Ministé-
rio das Finanças até à Assembleia da República.

2004
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cuidados de saúde (TACS).243 A contraproposta do SEP deveria ser 
enviada até 11 de Outubro.
E começou mais um duro processo de luta:
•  A 17 de Setembro, a Ordem dos Enfermeiros convocou uma reunião 

com todas as organizações de Enfermagem onde consensualizam 
uma tomada de posição sobre as várias matérias e decidem comba-
ter as propostas do MS.244

•  A 18 de Setembro realizou -se uma reunião entre o SEP, a FNAM e 
a Federação dos Sindicatos da Função Pública onde se acertaram 
aspectos centrais da estratégia a seguir.

•  A 21 e 22 de Setembro a direcção do SEP decidiu arrastar o processo 
o mais possível, encontrar formas de unir todos os enfermeiros 
apesar de ser um instrumento para se aplicar aos enfermeiros a CIT 
nas SA’s, articular este processo com os restantes sindicatos da Frente 
Comum e da CGTP -IN e sustentar o processo negocial na base de 
uma discussão continuada com os enfermeiros. Neste sentido foi 
pedida reunião com o MS, foi emitido um comunicado mobilizador 
/ esclarecedor sobre os TACS, foram enviadas cartas e moções para 
os diferentes órgãos institucionais e começou a divulgação de um 
comunicado sobre o Acordo Colectivo de Trabalho.

•  A 5 de Outubro realizou -se uma reunião com a FENSE, convocada 
pelo SEP, no sentido de avaliar a possibilidade de estabelecermos um 
entendimento sobre os objectivos e as formas de luta conjuntas.

•  A 6 de Outubro, o SEP realizou uma vigília junto ao MS e foi 
anunciada a disponibilidade dos enfermeiros para avançar para uma 
greve, caso o MS não recuasse.

•  Por solicitação do SEP, a 7 de Outubro, realizou -se uma reunião 
com o MS, que decorreu num clima de particular irritação por parte 
do MS. O MS desvalorizou as questões relativas aos TACS e empur-

rou o SEP para a greve. “A visível irritação do Ministro e o constante 
ataque ao Sindicato durante a reunião, deve -se eventualmente à per-
cepção do erro táctico que começou ao agendar esta reunião connosco. 
Não fazendo parte do seu estilo de governação considerar os sindicatos 
como parceiros negociais, nem ceder a pressões, percebeu que a resposta 
que nos daria naquela reunião levaria inevitavelmente à greve e a outras 
lutas perturbadoras do processo negocial”245. Nesse dia o MS também 
reuniu com a Ordem dos Enfermeiros e, sentindo a unidade das 
organizações, “abriu as portas para esclarecer” com a Unidade de 
Missão os aspectos em causa no ACT.

•  A 8 de Outubro concretizou -se um passo importante neste processo: 
o SEP reuniu de novo com a FENSE e foi assinado um Protocolo 
de Acordo que englobava a realização de uma greve conjunta para 
27 e 28 de Outubro.

•  Ao fim da tarde desse mesmo dia, o MS enviou um fax a adiar o 
envio da contraproposta para a véspera da greve. Contrariamente à 
expectativa do governo, o SEP remeteu a sua contraproposta a 9 de 
Outubro246 retirando qualquer argumento ao governo de que não 
queríamos negociar. Também nesse dia, o SEP reuniu com a Fede-
ração das Associações de Estudantes de Enfermagem (FNAEE) que, 
face à análise da situação e às implicações para o futuro, ficaram de 
decidir formas de se associar a este processo de luta.

•  Após o pré -aviso de greve começou a difusão profusa de comuni-
cados relativos ao Acordo Colectivo de Trabalho e das passagens 
pelos locais de trabalho para esclarecimento dos enfermeiros247.

•  A 15 de Outubro, a Ordem dos Enfermeiros reuniu com a Unidade 
de Missão onde não se verificam avanços na discussão.

•  Na semana de 18 a 22 de Outubro, começou a difusão do comu-
nicado da greve e intensifica -se a mobilização para iniciativas dis-

2004

17 Junho 2005 – trabalhadores de todos os sectores da 
Administração Pública desfi laram em Lisboa.

20052004

Desde a tomada de posse, o Governo PS e a sua maioria 
na Assembleia da Républica foram responsáveis pelo maior 
ataque aos direitos dos trabalhadores e à legislação laboral 
pós-25 de Abril.
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tritais junto dos hospitais com os enfermeiros e estudantes de 
enfermagem.

•  A 20 de Outubro, a Unidade de Missão reuniu novamente com a 
Ordem dos Enfermeiros e verifica -se uma evolução significativa 
nas posições e a perspectiva de um acordo.

•  A leitura efectuada pelo SEP em relação a este comportamento do 
governo foi o estádio de mobilização dos enfermeiros e a unidade 
demonstrada por todas as organizações de enfermagem, sobretudo 
as Sindicais. O governo percebeu que, se não cedesse, o processo de 
luta perturbaria todo o processo negocial entre os Sindicatos e a 
Comissão Negociadora. A única saída para o seu estilo de governa-
ção (e tendo em conta que ainda não tinha começado a negociação 
com os Sindicatos) era ceder estabelecendo um acordo com a Ordem 
dos Enfermeiros.

•  A 22 de Outubro, a Ordem dos Enfermeiros reuniu com os Sindi-
catos que decretaram a greve e fez o ponto de situação.

•  A 25 de Outubro, em nova reunião com a Unidade de Missão, a 
Ordem dos Enfermeiros chega a um acordo.

•  A 26 de Outubro, a Ordem dos Enfermeiros e o MS assinaram um 
acordo e remeteram -no ao SEP248. Em reunião de emergência, a 
Direcção do SEP analisou o acordo e face à análise dos objectivos 
da greve desconvocou a greve.

•  A não marcação de uma reunião com os sindicatos nesta fase só 
poderia ser entendida – a pensar na fase seguinte – como uma 
tentativa de descredibilização, social e junto dos sócios, do SEP.

•  No entender do SEP, antes de começar o processo negocial do Acordo 
Colectivo de Trabalho – que é da exclusiva responsabilidade dos 
sindicatos – foram identificadas duas matérias que determinaram a 
necessidade de intervir previamente à negociação formal: definição 

e certificação de competências e conteúdos funcionais dos TACS. 
Decorrente da forte mobilização de toda a Enfermagem, o MS cedeu 
em toda a linha, ficou na defensiva e os enfermeiros atingiram os 
resultados esperados com este processo de luta.249

•  A 29 de Outubro, a Comissão Negociadora do Acordo Colectivo 
de Trabalho para os hospitais SA enviou ao SEP a proposta de 
Protocolo Negocial e convocou –o para uma reunião.

•  A 3 de Novembro deu -se início ao processo negocial para o Acordo 
Colectivo de Trabalho com a presença de 9 elementos da Comissão 
negociadora e 17 sindicatos que receberam a Proposta de ACT. 
Pretendeu o governo chegar a um protocolo de negociação com 
todos os sindicatos “à molhada”. O SEP deixou claro que já entre-
gara a contraproposta de Acordo Colectivo de Trabalho e as linhas 
de força para uma protocolo negocial e que, na salvaguarda da 
autonomia da organização, não abdicava de negociar a sua proposta 
de Protocolo com a Comissão Negociadora e decidir com quem se 
agrupa para negociar um protocolo. Depois de muita discussão 
concluiu -se que até 10 de Novembro os restantes Sindicatos envia-
riam as contrapropostas de Protocolo Negocial, ficando agendada 
nova reunião para 16 de Novembro. O SEP remeteu o desenvolvi-
mento das suas “linhas de força” para o Protocolo Negocial e 
requereu reunião para a sua negociação.

•  Na reunião que decorreu a 16 de Novembro, foram discutidas e con-
sesualizadas formas de organização e funcionamento das mesas nego-
ciais250. O SEP, face às pretensões da Comissão Negociadora e à forma 
como decorreu esta discussão, atingiu os seus objectivos centrais: 
arrastar o processo negocial para 2005, a negociação do clausulado geral 
ser realizada em conjunto com Sindicatos nossos parceiros e a discussão 

21 Junho – Jovens contratados reclamam pela admissão de 
enfermeiros

2005

Os enfermeiros protestam contra a intenção do
Governo de alterar as condições de aposentação, para
os 65 ou 62 anos de idade, porque:

• Exigem continuar a ter a possibilidade de prestar
cuidados de enfermagem em boas condições
físicas e psíquicas e com a segurança que os
doentes têm direito.

Porque os enfermeiros têm um sistema de avaliação do
desempenho que é determinante para a progressão na
Carreira e porque a permanência durante 3 anos num
mesmo escalão, regra geral, significa a aquisição de
mais competências que lhes permitem assumir mais
responsabilidade na tomada de decisões, exigem:

• o não congelamento das progressões

Porque a estabilidade é imprescindível para a
prossecução dos objectivos das instituições e porque
todos os enfermeiros são admitidos para fazer face a
necessidades permanentes, exigem:

• a resolução imediata de todos os vínculos
precários

DESDE 1967 QUE OS SUCESSIVOS LEGISLADORES RECONHECEM O ESPECIAL RISCO DA
PROFISSÃO DE ENFERMAGEM E A NECESSIDADE DE CONSAGRAR COMPENSAÇÕES, DE VÁRIA
ORDEM, AOS ENFERMEIROS.
EM 2005, apesar da natureza da profissão ser a mesma, apesar das deficientes condições de trabalho
se manterem... dos ritmos de trabalho... do avanço da tecnologia que impõe novos conhecimentos e
mais competências... das novas patologias... da maior disponibilidade face às necessidade das pessoas
em cuidados de saúde... apesar... apesar o GOVERNO QUER RETIRAR O QUE OUTROS, JUSTAMENTE,
CONSIDERARAM. NÃO RECONHECENDO A ESPECIFICIDADE DE CADA PROFISSÃO, O GOVERNO
QUER RETROCEDER A ANTES DE 1967 (no verso).

2005
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da Carreira de Enfermagem e condições específicas dos enfermeiros a 
negociar pelo SEP.

A 23 de Setembro, a Frente Comum realizou mais uma Cimeira de 
Sindicatos para discutir a PRC para 2005. Sem qualquer processo 
negocial, o governo viria a impor um aumento salarial de 2,2%.
A 10 de Novembro, promovida pela CGTP -IN, realizou -se uma 
grandiosa acção nacional de luta descentralizada, em Lisboa e no Porto, 
que juntou milhares de trabalhadores do sector privado e do sector 
público, na luta contra: o aumento do custo de vida, o desemprego e 
a precariedade, o ataque aos direitos sociais e laborais, a prepotência 
e o boicote à contratação colectiva; por melhores condições de vida e 
de trabalho, pelos direitos e justiça social.
Desde o princípio do ano, o SEP aprofundou o pensamento sobre os 
princípios enformadores do novo modelo de desenvolvimento profis-
sional / Carreira e levou -o à discussão com os enfermeiros. Foram 
realizadas inúmeras reuniões com enfermeiros por todo o país para 
ampliar o mais possível a discussão e a análise dos princípios a intro-
duzir no Caderno Reivindicativo e a entregar ao governo: carreira de 
enfermagem, avaliação de desempenho, contratos individuais de tra-
balho e duração do horário semanal de trabalho251.
Depois de um período controverso e polémico em torno de um 
governo altamente fragilizado face à coligação PSD / PP, a 10 de 
Dezembro, o Presidente da Républica dissolveu a Assembleia da 
República e deu -se a demissão do governo nomeado a 17 de Julho 
com convocação de eleições legislativas para 20 de Fevereiro. “A acção 
da CGTP -IN foi essencial para este desfecho. Sob a sua bandeira, os 
trabalhadores resistiram, mobilizaram -se, organizaram -se nos locais de 
trabalho, lutaram e, em vários momentos, vieram para as ruas reclamar 
a demissão do governo e a convocação de eleições legislativas. Valeu a pena 

a nossa luta. Através dela, provámos, uma vez mais, que quem semeia 
injustiças, desigualdades, desemprego, baixos salários e violação dos direi-
tos dos trabalhadores, não merece governar”.252

2005
Em Janeiro, morreu a Enfermeira Marie – Françoise Collière, autora 
do livro editado pelo SEP “Promover a Vida” e uma grande amiga dos 
enfermeiros portugueses. Mais do que uma teórica de enfermagem, 
tinha uma Visão sobre a forma como os enfermeiros deveriam encarar 
a profissão com o objectivo de demonstrar perante os outros qual o 
contributo social e económico dos cuidados de enfermagem para a 
sociedade e desta forma valorizar o seu papel na sociedade253.
A 20 de Fevereiro um novo ciclo político, nova maioria, se inicia e com 
ele a esperança de uma nova política para a Saúde e para os Enfermei-
ros.254 Mas as dúvidas rapidamente se esvaneciam. No fundo novo 
governo mas as políticas continuam … A nível geral, o governo não 
conseguindo fazer passar as suas propostas nas negociações com os 
Sindicatos, de forma arrogante e autoritária, socorreu -se, sistematica-
mente, da maioria absoluta parlamentar para as fazer aprovar. No que 
em particular à Saúde dizia respeito, o MS (o mesmo que esteve nos 
últimos meses do governo PS saído em 2002) fez alterações legislativas 
que viabilizaram a política do governo seguinte (do PSD) e preparava-
-se para completar o que este deixou por fazer.
Pretendendo apresentar os seus contributos para uma nova política 
para a Saúde, o SEP solicitou ao MS a marcação de uma reunião, onde 
pretendeu ver abordadas as questões de política de saúde, de emprego 
dos enfermeiros e a nova carreira de enfermagem.
Por seu lado, a Frente Comum desde a tomada de posse do novo 

GGREVE DA ADMINISTRAÇÃO

PPÚBLICA

–– 115 JULHO 05 ––

MMANHÃ E TARDE
Governo é responsável pela instabilidade social e pelas lutas
em curso!

O Primeiro Ministro já assumiu que, independentemente da
situação económica do país, estas medidas seriam para ser
tomadas. CONTUDO NUNCA O AFIRMOU DURANTE A
CAMPANHA ELEITORAL – eticamente foi incorrecto e
intelectualmente desonesto.

• Aumentou os impostos
• Aumenta o preço de todos os bens essências
• Aumenta o preço dos transportes
• Aumenta o preço da água
• Aumenta o tempo para a aposentação
• Não resolve precariedade do emprego
• Tenciona passar os CAP’s a C.I.T.
• Congela progressões nas carreiras
• Tenciona aplicar o SIADAP aos enfermeiros
introduzindo quotas com o objectivo de dificultar
a progressão nas carreiras.

• Recuou na anunciada intenção de alterar os
artigos do Código de Trabalho mais gravosos para
os trabalhadores

TODAS AS DECISÕES E MEDIDAS DO
GOVERNO SÃO PARA AGRAVAR AS
CONDIÇÕES DE VIDA DOS TRABALHADORES.

15 DE JULHO = SINAL VERMELHO

ADERE À GREVE

E os aumentos salariais?
SERÁ QUE TAMBÉM VÃO SER CONGELADOS?

Lisboa, Julho 2005

2005

2005 – O ataque do governo aos direitos dos trabalhadores justifi cou 
a participação dos enfermeiros nas greves que se realizaram

Folheto distribuído à população

2005 2005
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governo desenvolveu esforços no sentido de fazer perceber que o 
processo negocial em torno da PRC 2005 não estava encerrado e que 
o anterior governo não negociou, mas sim, impôs os aumentos sala-
riais.
Face à estratégia liberalizadora / privatizadora dos Serviços Públicos 
com que estamos confrontados, à escala europeia e mundial, a Orga-
nização “Iniciativa pelos Serviços Públicos” – organização que integra 
várias organizações sociais e sindicais, inclusive o SEP) – realizou a 18 
de Março, em Lisboa, um Fórum Internacional subordinado ao tema 
“Serviços Públicos – Motor de uma Sociedade desenvolvida e demo-
crática”, com a participação de diversas personalidades e organizações 
nacionais e estrangeiras.255

Com o objectivo de promover uma discussão mais aprofundada sobre 
o processo de Bolonha e as implicações para a formação em enferma-
gem, o SEP promoveu um debate com a presença da Bastonária da 
Ordem dos Enfermeiros e um membro do grupo de trabalho para a 
área do conhecimento de enfermagem, nomeada pelo Ministério da 
Ciência e do Ensino Superior. Através das revistas EF n.º 58 e n.º 59 
fez a divulgação de documentos do Ministério para melhor esclareci-
mento dos enfermeiros acerca de uma matéria complexa e que terá 
fortes reflexos para o futuro da enfermagem256. Por sua vez, a 28 de 
Março, a CGTP -IN promoveu um debate com a participação de 
personalidades da área da educação para discussão e esclarecimento das 
implicações que o Processo de Bolonha possa vir a ter no ensino supe-
rior português e nas consequências para os futuros quadros superio-
res257.
A 15 de Abril, a CGTP -IN promoveu uma Conferência Sindical sobre 
a Igualdade entre Homens e Mulheres, onde foi abordada a discrimi-
nação em função do sexo e entre trabalhadores do mesmo sexo e 

denunciados os factores que na sociedade em geral e nas empresas em 
particular, condicionam a participação das mulheres na organização 
social, política, partidária e sindical258.
A 20 de Abril, dirigentes, delegados e activistas dos sindicatos da Frente 
Comum reuniram em plenário e deslocaram -se ao Ministério da 
Administração Interna para fazer a entrega de uma moção contendo 
as principais reivindicações dos trabalhadores da FP.
A 27 de Abril foi publicada a Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 86/2005 em que o governo, entre outros aspectos, determina a 
constituição de um grupo técnico para a reforma dos cuidados de 
saúde primários. Este grupo tem por objectivos estabelecer um plano 
de actuação e identificar as medidas operacionais para a concretização 
desse plano. A 3 de Junho foi publicado o diploma (D.L. n.º 88/2005) 
que revogou o diploma da rede de cuidados de saúde primários publi-
cado em 2003 (D.L. n.º 60/2003, de 1 de Abril) e recolocou em vigor 
os centros de saúde de 3ª geração (D.L. n.º 157/99, de 10 de Maio) 

259. Entretanto, a 3 de Julho, o grupo de trabalho colocou à discussão 
pública as “Linhas de Acção Prioritária” 260 que mereceu apreciação e 
proposição por parte do SEP261.
A 28 de Abril, o SEP entregou no MS o Caderno Reivindicativo que, 
entre outras matérias, inclui a proposta de revisão da Carreira de 
Enfermagem262. A justiça das propostas que materializavam o Caderno 
Reivindicativo “colidiam” com os anúncios do governo, posteriores à 
entrega da proposta do SEP, de querer desregulamentar as Carreiras 
da AP, onde se inserem os enfermeiros.
A 2 de Maio, a Frente Comum foi recebida pelo Ministro das Finan-
ças e foram anunciadas as intenções do governo relativamente aos 
serviços públicos e aos funcionários: vínculo com CIT, alteração das 
regras da aposentação, manutenção da avaliação de desempenho com 

2005

Agosto 2005 – Hospital de Campanha realizado pelos Sindicatos 
da Frente Comum

2005

10 Novembro 2005 – Concentração de delegados, dirigentes e 
activistas junto à Presidência de Conselho de Ministros contra o 
aumento da idade da reforma para os enfermeiros

2005
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quotas, entre outras medidas. O ano de 2005 ficaria marcado por um 
violento e amplo ataque do governo aos direitos e condições de tra-
balho dos trabalhadores da Administração Pública, defraudando as 
expectativas dos trabalhadores que em Fevereiro tinham votado em 
outra política.
Face às anunciadas intenções do governo, a Frente Comum decidiu 
convocar uma manifestação de trabalhadores da Administração Pública 
para denunciar as medidas, tornar público o seu protesto e dar uma 
resposta ao ataque aos direitos dos trabalhadores e aos serviços públi-
cos.263 A 24 de Maio, em CM, o governo aprovou um conjunto de 
medidas que a 28 de Maio, o 1.º Ministro apresentou na Assembleia 
da República, durante o debate mensal sobre “A situação orçamental 
do país”, confirmando os receios dos trabalhadores.
Assim, o mês de Junho seria marcado pela luta dos enfermeiros contra a 
precariedade de emprego dos jovens profissionais, em defesa do vínculo 
público, e pela abertura do processo negocial da carreira. Mas também, 
pela dignificação dos trabalhadores da Administração Pública por melho-
res salários, por uma avaliação de desempenho que valorize os trabalhado-
res, pela defesa dos serviços públicos, pela revogação das medidas mais 
gravosas do Código do Trabalho264.
A 1 de Junho, o MS reuniu com a CGTP -IN com o objectivo de apre-
sentar o conjunto de medidas para reduzir a despesa pública que seriam 
apresentadas no Conselho de Ministros e que integrariam o Plano de 
Estabilidade e Crescimento265.
A 3 de Junho realizou -se a 5ª Conferência Nacional da Interjovem / 
CGTP -IN sob o lema “Trabalho com Direitos, Garantir e Conquistar”, 
onde em representação dos enfermeiros abordámos a situação da saúde 
e a negociação do Acordo Colectivo de Trabalho para os hospitais SA e 
as consequências para os jovens trabalhadores. Durante o decorre dos 

trabalhos foram eleitos 3 dirigentes do SEP para a Direcção da Inter-
jovem266.
A 3 de Junho a Frente Comum recebeu uma proposta de lei do governo 
que visava o congelamento do tempo de serviço para progressão e dos 
suplementos remuneratórios até 31 de Dezembro de 2006. Em reu-
niões realizadas a 15 e a 20 de Junho a Frente Comum apresentou o 
seu parecer escrito remetendo para 1 de Setembro o início da nego-
ciação (por considerar que se tratava de matérias com reflexos orça-
mentais).
Tendo em conta que o MS não agendava a reunião com o SEP para 
discussão / negociação do Caderno Reivindicativo, foi decidido que 
todos os dias dirigentes do SEP se deslocariam ao MS para questionar 
do agendamento da reunião. Esta forma de pressão resultou numa 
reunião que se realizou a 8 de Junho.
A 8 de Junho toda a equipa do MS reuniu com a CNESE e esta foi 
informada que o governo pretendia desenvolver uma revisão geral de 
todas as Carreiras da Administração Pública e que a negociação da 
Carreira de Enfermagem tinha que obedecer aos princípios estipulados, 
remetendo para Setembro as negociações da Carreira de Enferma-
gem.
A 17 de Junho, mais de 50 mil trabalhadores da AP, de todos os sec-
tores, saíram à rua, desfilaram em Lisboa, em direcção à Assembleia 
da República, e gritaram contra a campanha mentirosa do governo, o 
arrasar dos direitos e a destruição dos serviços públicos.
A 21 de Junho, o SEP promoveu uma manifestação até ao MS de 
jovens profissionais em vínculo precário reclamando a admissão de 
mais enfermeiros, a implementação do rácio de um enfermeiro por 
300 famílias nos CS, a dotação adequada nos hospitais, a admissão 

10 Novembro 2005 – Manifestação da Frente Comum contra as 
alterações à Lei da Aposentação.

2005

24 Março 2006 – Tribunal de Opinião Pública organizado pela 
Frente Comum.

2006

28 Março – Milhares de jovens trabalhadores desfi laram no 
Dia Mundial da Juventude.

2006
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com vínculo estável e com direitos, e a concretização dos CIT em 
condições análogas às dos enfermeiros da FP267.
As medidas aprovadas com vista à redução do défice público foram 
publicadas na Resolução do Conselho de Ministros n.º 109/2005, de 
30 de Junho e incluíam os princípios enformadores para a revisão do 
sistema de carreiras e de remunerações de todos os funcionários públi-
cos268, entre outras matérias.
As medidas anunciadas pelo governo para redução do défice público, 
cuja responsabilidade foi única e exclusivamente dos sucessivos gover-
nos, provocou uma forte reacção de todos os trabalhadores da AP:
•  Os sindicatos de Enfermagem decidiram decretar uma greve nacional 

para 29 de Junho, em protesto pelo anúncio da alteração das condições 
de aposentação dos enfermeiros, do congelamento de progressões na 
carreira e pela defesa do emprego com direitos. O nível de adesão à 
greve (85% a nível nacional) constituiu um sinal claro da injustiça das 
reivindicações e do elevado sentido de responsabilidade dos enfermei-
ros para com os cidadãos: a defesa da qualidade dos cuidados a que 
têm direito. Apesar de comentadores e o governo procurarem siste-
maticamente denegrir a imagem dos funcionários públicos, com esta 
greve, os enfermeiros demonstraram que estão dispostos a lutar, não 
por aquilo que alguns apelidam de “benefícios”, mas por condições 
de trabalho que dignifiquem a profissão, os enfermeiros e os utentes 
dos serviços de saúde. Escudado na declaração tipificada que “as 
medidas são para todos”, o MS chegou a comparar o trabalho dos 
enfermeiros com o das trabalhadoras têxteis, demonstrando um total 
desrespeito pelos enfermeiros e pelos utentes.269

•  A 15 de Julho, os Sindicatos da Frente Comum decretaram greve 
geral da Função Pública à qual também os enfermeiros aderiram.

Independentemente das intenções do governo era evidente que pre-

tendia protelar as negociações para o Verão quando um número sig-
nificativo de enfermeiros estaria de férias e são menores as condições 
de luta dos trabalhadores, dos enfermeiros e dos Sindicatos.
Na Resolução de Conselho de Ministros n.º 109/2005, o governo aprovou 
a proposta para congelamento da contagem de tempo para as progressões 
e remeteu -a para a Assembleia da República. O SEP interveio junto dos 
Grupos Parlamentares mas, mesmo assim, a maioria parlamentar do PS 
aprovou a proposta a 28 de Julho. A 29 de Agosto é publicada a lei n.º 
43/2005 que congela as progressões de todos os FP.
De igual modo, o governo pretendeu impor a revogação da avaliação 
do desempenho dos enfermeiros apresentando à Frente Comum uma 
proposta de alteração ao SIADAP270. A Frente Comum apresentou 
propostas e nada foi aceite. O SEP pediu reunião e não foi marcada. 
Sem ter havido qualquer negociação da Carreira de Enfermagem estava 
em risco a revogação da Avaliação de Desempenho consagrada para 
os Enfermeiros desde 1991.
A mesma Resolução de Conselho de Ministros previa, ainda, a apre-
sentação de uma proposta à Assembleia da República de um novo 
regime de protecção social na AP271. Em causa estava fundamental-
mente alterações ao Regime Geral de Aposentação apresentado à Frente 
Comum a 13 de Julho para negociação. Na proposta estava claro que 
o governo pretendia aproximar o Regime Geral de Aposentação da 
Função Pública ao Regime do sector Privado e eliminar os Regimes 
Especiais ou alterá -los, aproximando -os do Regime Geral da Função 
Pública que for fixado. Mais uma vez esta medida tinha fortes impli-
cações para os enfermeiros colidindo com o Regime especial de Apo-
sentação previsto na Carreira de Enfermagem. Um dos impactos mais 
negativos da proposta tinha como implicação que muitos trabalhado-
res necessitassem de trabalhar mais do que 40 anos, e mesmo alguns 

7 e 8 Abril 2006 – 3.º Congresso do SEP, em Coimbra com a presença de 250 enfermeiros.

2006
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cerca de 50 anos, para atingirem o direito à pensão completa (com 65 
anos de idade).
Durante a 1ª quinzena do mês de Agosto decorreram as reuniões de 
discussão da proposta de alteração as regras de aposentação, durante as 
quais a Frente Comum apresentou contrapropostas mas o governo não 
acolheu nenhuma, acabando por impor a sua. A 28 de Agosto o governo 
aprova a proposta de lei e remete -a para a Assembleia da República, 
ficando agendada a sua discussão para 21 de Outubro.
Após a greve de 15 de Julho a Frente Comum continuou a desenvolver 
um conjunto de iniciativas com o objectivo de esclarecer a população 
em geral e os trabalhadores do sector privado, em particular, a quem o 
governo assediou com uma campanha de diabolização e descredibilização 
dos trabalhadores da FP.
Para a Frente Comum e os Sindicatos que a integram o mês de Agosto 
foi de luta e esclarecimento com a realização de iniciativas nas quais 
o SEP esteve envolvido272:
•  Foram colocadas faixas em todo o país com mensagens contra a 

campanha do governo;
•  Foram distribuídos comunicados à população clarificando e respon-

sabilizando os verdadeiros responsáveis pelo défice;
•  Realizaram -se “hospitais de campanha” em Lisboa (23 e 24), no 

Porto (25) e em Coimbra (26), nos quais os enfermeiros participaram 
activamente no esclarecimento da população e na prestação de cui-
dados aos utentes – controlo de glicemias e hipertensão arterial, 
aconselhamento de hábitos de vida saudáveis ou encaminhamento 
de situações problemáticas diagnosticadas. Através de um folheto 
próprio divulgámos à população as razões de luta dos enfermeiros;

•  Diversos Sindicatos realizaram iniciativas de esclarecimento nos 
locais de trabalho;

•  A nível regional, o SEP realizou algumas iniciativas públicas seme-
lhantes, em torno das especiais condições de risco e penosidade 
inerentes ao exercício da profissão.

Em Setembro a luta continuou porque o governo continuava a pre-
tender impor a manutenção da degradação dos salários dos trabalha-
dores e da precariedade de emprego. A Cimeira de Sindicatos da Frente 
Comum aprovou a 14 de Setembro a PRC para 2006273 e decidiu a 
marcação de uma manifestação Nacional da Administração Pública 
para 20 de Outubro.
A nível do sector privado, o SEP “não teve mãos a medir” contra a prepo-
tência do patronato, com a conivência do governo. Fruto das alterações da 
legislação laboral decorrentes do Código de Trabalho, a Lei passou a ser 
um mero referencial não se constituindo como mínimo da contratação. 
Antes pelo contrário, escudados na famigerada produtividade, tudo passou 
a ser possível cabendo aos enfermeiros o papel de exigir o cumprimento 
dos Acordos de Empresa e dos Contratos Colectivos de Trabalho existen-
tes274. As negociações do Acordo Colectivo de Trabalho para os Hospitais 
SA foram retomadas a 30 de Setembro e o SEP realizou a 1ª reunião com 
a comissão negociadora do MS para abordagem genérica sobre os princípios 
da Carreira de Enfermagem275.
Perante a proposta do governo/ MS de alteração ao regime especial de 
aposentação, a 20 de Setembro, o SEP decidiu marcar uma greve geral 
de enfermeiros para 12 e 13 de Outubro e um conjunto de iniciativas 
que tinham como objectivo principal informar os enfermeiros e os 
cidadãos:
•  A campanha de informação traduziu -se em panfletos a distribuir 

pelos enfermeiros aos cidadãos, a colocação de faixas em todos os 
locais possíveis e a realização de fóruns regionais / distritais. Sendo 

A eleita Presidente da Mesa da Assembleia – geral, Enfª Rosário 
Carvalho, e os restantes membros da MAG

2006

Tomada de Posse do Coordenador Nacional do SEP e 
homenagem à Presidente da MAG cessante, Enfª Maria 
Fernanda Reis.

20062006

2006 – Comemorações do DIE organizadas pela FNOPE.
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a questão da aposentação a mais premente, foram também analisa-
dos e discutidas a avaliação de desempenho, a carreira de enferma-
gem e a necessidade de acabar com os vínculos precários.276

•  Em reunião realizada a 27 de Setembro, o SEP apresentou os estu-
dos que fundamentam o especial risco e as condições particular-
mente penosas da profissão, justificando a necessidade da 
manutenção de um regime especial de aposentação. Sem apresentar 
estudos que o fundamentassem, o MS manteve a sua posição de 
aproximar o regime especial de aposentação dos enfermeiros ao 
regime geral … Contudo assumiu o compromisso de marcar uma 
reunião para discussão de uma contraproposta do SEP277.

•  De 3 a 7 de Outubro realizaram -se 20 Fóruns regionais em todas 
as capitais de distrito e verifica -se uma forte mobilização e motiva-
ção dos enfermeiros para a greve. Face à capacidade de organização 
e de preparação dos inúmeros dirigentes, delegados e activistas que 
constituíram os piquetes de greve o governo não teve a coragem de 
entrar na “guerra de números”, entrando sim na incoerência dos 
argumentos para justificar a sua proposta. Com 85% de adesão a 
nível nacional os enfermeiros disseram NÃO à proposta do 
governo278.

•  A 31 de Outubro, o SEP entregou no MS a contraproposta279 
fundamentada de manutenção das condições de aposentação dos 
enfermeiros e anuncia a possibilidade de realização de uma greve de 
enfermeiros no final de Novembro.

•  Numa concentração realizada junto ao MS a 2 de Novembro, o SEP 
entregou milhares de cartas individuais assinadas por enfermeiros, 
tendo um assessor do MS questionado o SEP acerca da sua dispo-
nibilidade para reunir a qualquer momento com o MS. Só quem 
não conhecesse o SEP!!! …

•  A 2 de Novembro os outros sindicatos da saúde tomaram conheci-
mento que o processo negocial com o MS terminara. O SEP só foi 
oficiado a 8 de Novembro. Ao abrigo da Lei da Negociação Colec-
tiva, o SEP exigiu a negociação suplementar280.

•  A 3 de Novembro o projecto de diploma do MS seria aprovado em 
CM!! Uma falta de respeito do governo demonstrativa dos tiques 
de arrogância do MS / governo!

•  A 10 de Novembro, o SEP concretizou de manhã uma concentração 
de protesto junto à Presidência do CM, juntando -se de forma activa 
à Manifestação Nacional da CGTP -IN.

•  A 21 de Novembro, o MS convocou a CNESE para uma reunião 
a 24 de Novembro, último dia de greve.

•  A começar a 22 de Novembro na região Norte, o SEP e o SERAM 
concretizaram uma greve de 3 dias, por regiões.

•  A 24 de Novembro, concretizou -se a reunião de negociação suple-
mentar onde o MS mantém a sua posição de forma intransigente.

•  A 15 de Dezembro, a CNESE concretizou uma iniciativa junto à 
Residência Oficial do Presidente da Républica e solicitou a sua 
intervenção nesta matéria.

Em Outubro, a proposta de Lei da Aposentação foi aprovada apenas 
com os votos do GP do PS e seguiu para o Presidente da Républica 
para promulgação. De imediato, todos os Sindicatos se mobilizam 
para a recolha de um abaixo -assinado a solicitar ao Presidente da 
Républica a não promulgação do diploma. A Frente Comum entregou, 
em Dezembro, cerca de 50 mil assinaturas.
A 12 de Outubro a Resolução n.º 157/2005 criou a Missão para os 
Cuidados de Saúde Primários e nomeou o seu Coordenador, ao qual 
competiria a condução, coordenação e acompanhamento estratégico 
da reconfiguração dos Centros de Saúde e a implementação das Uni-

12 Julho 2006 – Plenário de dirigentes, delegados e activistas da 
Frente Comum.

2006

20 Outubro 2006 – 80 mil trabalhadores desfi laram contra as políticas do governo.

2006
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dades de Saúde Familiar. A restante equipa de assessoria, a qual inte-
graria 3 enfermeiras, seria nomeada em Dezembro (Despacho n.º 
24766/2005, de 2 de Dezembro). A 20 de Dezembro a MCSP reuniu 
com os vários parceiros sociais (Centrais Sindicais, Sindicatos, Ordens 
e Associações) para apresentar o Plano de Trabalho para 2006 e serviu 
para os parceiros darem o seu parecer acerca da Linhas de Acção 
Prioritária281.
Por conter aspectos controversos e outros com os quais o SEP estava 
em completo desacordo, além de acompanhar o desenvolvimento esta 
matéria através do Grupo de Trabalho do SEP para a área dos CSP, o 
SEP decidiu realizar um Encontro Nacional de Dirigentes, Delegados 
e Activistas nos CSP e promover Colóquios de Enfermeiros na gene-
ralidade das sub -regiões de saúde282.
Na reunião realizada a 24 de Novembro, a CNESE questionou o MS 
acerca do início da negociação da Carreira de Enfermagem. Na Resolu-
ção n.º 109/2005, o governo comprometeu -se a apresentar, até 30 de 
Novembro, os princípios enformadores para a revisão de carreiras da 
Administração Pública e até Abril de 2006 apresentar as propostas legis-
lativas. Para o MS, a negociação da Carreira de Enfermagem só seria 
iniciada após a definição do modelo de Carreiras para o Regime Geral.
Sobre esta matéria, o governo auscultou a Frente Comum acerca dos 
princípios que estava a preparar para negociação e rapidamente se 
percebeu de qual era o sentido das propostas em relação a vínculos 
(desregulação do vínculo laboral e facilidade de despedimento), Remu-
nerações (acréscimos remuneratórios em função da antiguidade ou do 
mérito) e carreiras (polivalência de funções / adaptabilidade ao posto 
de trabalho).283

A 2 de Dezembro o MS emitiu uma Circular (Circular n.º 9) que deter-
minou a cessação do RHA aos enfermeiros, entre outros, e que viria no 

sentido das opções políticas do governo / MS; transformação dos Hos-
pitais em Entidades Públicas Empresariais (sector empresarial do Estado), 
mobilidade de profissionais, redução de efectivos na AP, implementação 
das USF’s284.
A 5 de Dezembro o governo deu por terminada a negociação do 
SIADAP. Com a nossa luta e intervenção o governo foi obrigado a 
recuar no propósito de revogar todos os sistemas de avaliação especí-
ficos a partir de 1 de Janeiro de 2006, ficando consagrada a manuten-
ção da AD da Carreira de Enfermagem.
Este não era um aspecto de menor importância para os enfermeiros tanto 
mais que o SEP se encontrava a negociar para o Acordo Colectivo de 
Trabalho a Avaliação do Desempenho dos Enfermeiros a CIT. Passada 
a 1ª fase de negociação do clausulado geral, em conjunto com outros 
Sindicatos com os quais o SEP constituía a Comissão Negociadora 
Sindical, o SEP manteve reuniões com a Comissão Negociadora do MS 
para negociar os aspectos específicos dos Enfermeiros. De referir que 
relativamente a outros Sindicatos que já tinham negociado as respectivas 
Carreiras encontrava -se tudo parado por falta de orientação do MS – era 
óbvio que aguardavam as conclusões do trabalho da Comissão da Car-
reiras nomeada pelo governo para negociar a carreira geral da AP.
A 7 de Dezembro, mais uma vez sem cumprir a legislação relativa à 
participação dos parceiros sociais, o governo impôs a sua proposta 
aprovando em Conselho de Ministros a transformação dos hospitais 
em Entidades Públicas Empresariais (D.L. n.º 233/2005, de 29 de 
Dezembro)285. Esta medida política, contrariando as promessas em 
campanha eleitoral, seria uma forma de abrir por completo as portas 
à privatização do SNS.
Só a 19 de Dezembro, o governo reuniu com a Frente Comum para, 
alegadamente, dar início ao processo negocial para 2006 (a PRC tinha 

Faixas com Cartoons alusivos à inoperância do MS são afi xados por todo o país.
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sido entregue em Setembro). Nesta reunião o governo afirmou que as 
propostas da Frente Comum eram inviáveis por limitações de ordem 
orçamental. A 28 de Dezembro, sem alterar posições, o governo encerrou 
a negociação referente aos salários, impondo aumentos salariais de 1,5% 
e satisfazendo as exigências dos interesses do poder económico de conter 
os salários da contratação colectiva (tradicionalmente os aumentos sala-
riais da Função Pública serviam de referencial para o sector privado)286.

2006
O governo deu continuidade à política de afronta aos trabalhadores 
da Administração Pública e de desmantelamento dos serviços públicos. 
Reunidos em Cimeira, a 11 de Janeiro, a Frente Comum decidiu a 
realização de várias iniciativas de luta, de denúncia pública das polí-
ticas do governo que levariam à destruição dos serviços públicos e à 
degradação das condições de trabalho nos diversos sectores de activi-
dade:
•  Na sequência da reunião realizada com o governo a 17 de Janeiro, 

onde a Frente Comum tomou conhecimento da intenção do governo 
em aumentar 0.12€ no subsídio de refeição, os sindicatos da Frente 
Comum decidiram apresentar queixa à OIT e ao Presidente da 
Républica pela violação do direito à negociação;

•  Foi realizado um Plenário de Sindicatos, a 18 Janeiro, que aprovou 
a convocação de uma Manifestação nacional para 3 de Fevereiro;

•  A Manifestação Nacional de 3 Fevereiro, com a participação de mais 
de 25 mil trabalhadores de todo o país, serviu para denunciar 
publicamente as políticas do governo;

•  Através do Tribunal de Opinião Pública, encenação de um tribunal 
realizado a 24 Março, com a participação de mais de 100 delegados 

e dirigentes sindicais, os sindicatos procederam ao julgamento das 
políticas do governo. Como seria de prever, o réu – o 1.º Ministro 
– esteve ausente, apesar de ter sido formalmente intimado a com-
parecer no julgamento para ouvir a sentença287.

A 12 de Janeiro, o MS emitiu a Circular Normativa n.º 1288 que 
definiu os critérios e a metodologia para atribuição do Regime de 
Horário Acrescido, assim como as fórmulas de cálculo relativamente 
a necessidade de enfermeiros. Acerca desta Circular, o SEP emitiu 
parecer e solicitou audiência com o MS289.
Tendo cessado a 31 de Dezembro de 2005 o prazo para os enfermeiros 
requererem a equivalência ao bacharelato e ao diploma de estudos supe-
riores especializados e sabendo o SEP da existência de enfermeiros que 
ainda não tinham requerido a respectiva equivalência, foi solicitado a 6 
de Fevereiro a prorrogação do referido prazo até 31 de Dezembro de 
2006. Em Março o Ministério da educação respondeu que estava a 
estudar a proposta.290

Perante o projecto de diploma, enviado a 16 de Janeiro pelo MS, sobre 
a Rede de Cuidados Continuados, o SEP denunciou a política do governo 
em manter o caminho da concessão da gestão de unidades de cuidados 
continuados ao sector privado e social. Publicado em Março sem que o 
SEP tivesse acesso à versão aprovada em CM, o governo fixou a com-
participação pela utilização das equipas de cuidados continuados da rede 
pelos utentes em função do seu rendimento ou do seu agregado familiar. 
De forma camuflada o governo introduzia o co -pagamento directo pelos 
utentes.291.
O SEP reuniu a 17 de Fevereiro com a MCSP onde emitiu parecer 
acerca do modelo de organização dos profissionais nos centros de Saúde 
/ constituição das USF’s 292. As nossas propostas seriam aceites pela 
MCSP.

23 de Agosto 2006 – concentração junto ao MS para reinauguração da Av. João Crisóstomo.

2006

27 Setembro 2006 – Vigília junto ao MS

2006



Dezenas de jovens enfermeiros participaram na Manifestação da Inter-
jovem / CGTP -IN, realizada a 28 Março (Dia Mundial da Juventude), 
sob o lema “Melhores salários, Contra a precariedade, Trabalho com 
direitos”293.
Perante a proposta de Requalificação dos Blocos de Partos recebida 
em Março da Comissão Nacional de Saúde Materna e Neonatal / MS, 
o SEP interveio junto do MS e das ARS’s294.
Num momento de grande resistência dos trabalhadores, em geral, e 
dos enfermeiros, em particular, contra as consequências resultantes das 
opções políticas do governo, realizou -se nos dias 7 e 8 de Abril, em 
Coimbra, o 3.º Congresso do SEP. Para além da apreciação da aplica-
ção do Programa de Acção da Direcção Nacional e do balanço da 
actividade sindical desenvolvida no triénio anterior, os 250 delegados 
presentes no congresso centraram a discussão nas temáticas da Política 
de Saúde e das Condições de Trabalho dos Enfermeiros e decidiram as 
orientações estratégicas para os próximos 3 anos, com especial relevo 
para as questões da Carreira de Enfermagem e do Emprego295.
Perante a publicação das alterações ao SIADAP (Lei n.º 15/2006, de 
26 de Abril), o SEP emitiu parecer acerca da sua aplicação, reafirmando 
que o mesmo não se aplica aos Enfermeiros.296

O SEP, enquanto membro da FNOPE, participou nas Comemorações 
do DIE, a 12 de Maio, sob o tema “Dotações seguras, salvam vidas” 
que se realizaram em Lisboa.
A 20 de Junho tomaram posse os Corpos Gerentes do SEP para o 
triénio 2006 – 2009.
O SEP manifestou a sua frontal oposição297 ao diploma de criação de 
mais estabelecimentos EPE’s, na medida em que os dados económicos 
disponíveis não demonstravam que os actuais hospitais EPE’s eram os 
mais eficientes.

Com a publicação do D.L. n.º 212/2006, de 27 de Outubro entrou 
em vigor a nova Lei Orgânica do MS, com a fusão de diferentes ser-
viços e organismos e a extinção das sub -regiões de saúde. Tendo em 
conta as novas leis orgânicas a serem publicadas para diversos Institu-
tos, o SEP solicitou reuniões com os Conselhos Directivos dos mesmos 
para discutir a reestruturação da Enfermagem, salvaguardando os 
aspectos relativos aos enfermeiros e melhorar as suas condições de 
trabalho.298

As políticas laborais globalizantes adoptadas pelo governo tinham uma 
componente clara e inequívoca de aproximação às regras do direito 
privado, no sentido de uma maior transversalidade aos diferentes 
sectores de actividade do país. Neste sentido, no âmbito da CGTP -IN, 
o SEP participou activamente em várias iniciativas de luta, envolvendo 
dezenas de enfermeiros, entre outras:
•  Manifestações da CGTP, a 1 de Abril e a 8 de Junho – de protesto 

contra o bloqueio da contratação colectiva (sector privado), em 
defesa da Segurança Social e de condições de trabalho;

•  Assembleia Sindical de Representantes dos Trabalhadores, a 12 de 
Julho – com a aprovação de uma Moção que reclamou uma nova 
política299;

•  Manifestação Nacional da CGTP -IN, a 12 de Outubro, do Ministé-
rio das Finanças até à Assembleia da República – 80 mil trabalhadores 
protestaram contra a redução das pensões de reforma, o desemprego, 
as reformas da Administração Pública e pelo aumento dos salários.

No que diz respeito à Carreira de Enfermagem verificou -se um impasse. 
O governo atrasando o calendário da negociação do Sistema de Vín-
culos, Carreiras e Remunerações motivou o protelamento da negocia-
ção da Carreira de Enfermagem pelo MS. Tendo em conta que o 
governo evidenciava uma atitude discriminatória face aos Enfermeiros 

20 Setembro 2006 – Plenário de Sindicatos na Voz do Operário, em Lisboa, seguido de Manifestação.
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2006

Vigília junto ao MS



– entretanto o Ministério da Educação negociara em Maio a Carreira 
Docente – o SEP decreta greve a 27 de Junho com o objectivo de 
pressionar para que o MS apresentasse a sua contraproposta. Apesar 
dos bons níveis de adesão, o MS manteve -se sem apresentar uma 
contraproposta.
Perante a atitude intransigente do MS e de forma a criar condições 
para a obtenção dos melhores resultados para os enfermeiros, o SEP 
foi decidindo e realizando, em pleno período de verão, várias inicia-
tivas de denúncia e de pressão:
•  Afixou faixas alusivas aos problemas dos enfermeiros por todo o 

país;
• Publicou uma carta aberta na comunicação social;
• Divulgou um comunicado à população;
•  Realizou uma iniciativa pública junto ao MS, a 23 de Agosto, rei-

naugurando simbolicamente o nome da Av. João Crisóstomo e foi 
recebido pelo MS adiando decisões para Setembro;

•  A 27 de Setembro, o SEP realizou uma vigília junto ao MS exigindo 
a abertura do processo negocial de negociação da Carreira de Enfer-
magem.

Entretanto, ao nível da Administração Pública a ofensiva do governo 
continuou em andamento:
•  Em Março, foi publicado o PRACE – Programa de Reestrutura-

ção da Administração Central do Estado – criado através da 
Resolução n.º 124, de 2005. O PRACE apontava as intenções 
do governo para a redução das funções sociais do Estado (Saúde, 
Educação) assumindo, cada vez mais, um papel de regulador e 
menos de prestador. Os projectos de diploma seriam apresentados 
à Frente Comum a 1 de Junho e uma reunião marcada para 2 de 
Junho, definindo o governo o fim de Junho para o final da nego-

ciação apenas com 2 reuniões de negociação. O governo não 
aceitou as contrapropostas da Frente Comum nas quais engloba-
vam um calendário de negociação até final de Setembro e inter-
rompe unilateralmente as negociações. A Frente Comum não 
aceitou as condições impostas e reafirmou a sua disponibilidade 
para negociar. Mais uma vez, perante a arrogância e prepotência 
do governo, a Frente Comum desenvolveu um conjunto de ini-
ciativas que englobou um plenário de trabalhadores junto ao 
Ministério das finanças, vigília, denúncia pública, solicitou a 
intervenção do PR, do Procurador -geral da República e do Pro-
vedor de Justiça, e apresentou queixa à OIT contra o governo 
português300.

•  No decurso do processo negocial a situação tornou -se insustentável 
e a Frente Comum agendou greve geral para dia 6 de Julho, de 
protesto contra a atitude prepotente e arrogante do governo durante 
as negociações do pacote legislativo apresentado, nomeadamente o 
relativo aos supranumerários e ao congelamento de todas as admis-
sões na Administração Pública (publicado em Agosto, D.L. n.º 
169/2006, de 17 de Agosto)301.

•  Indiferente aos protestos dos trabalhadores e às consequências do 
pacote legislativo, o governo levou a debate na Assembleia da Repú-
blica as iniciativas legislativas, motivando a realização de um inicia-
tiva junto à Assembleia da República, a 20 Julho, de protesto 
contra a aprovação em plenário da Assembleia da República das 
iniciativas do governo. Efectivamente, sem votos contra ou absten-
ções do GP do PS os diplomas foram aprovados.

•  De 14 a 18 de Agosto, a Frente Comum realizou uma semana de 
esclarecimento à população com distribuição de comunicados nas 

2006

19 Dezembro 2006 – cerimónia evocativa dos 10 anos de publicação do REPE.
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principais cidades e praias do país e intervenções na comunicação 
social.

•  Na Cimeira de Sindicatos, a 13 de Setembro, a Frente Comum 
aprovou as principais reivindicações dos trabalhadores da Adminis-
tração Pública – a PRC para 2007302;

•  A 20 de Setembro foi realizado um plenário de trabalhadores e 
realizada uma manifestação.

•  A Frente Comum tomou conhecimento pela comunicação social 
que o governo tinha terminado a sua proposta de revisão de carrei-
ras. Tendo em conta que o governo pretendia a sua aplicação a 1 de 
Janeiro de 2007 era mais que evidente a sua intenção de a negociar 
em 2 – 3 reuniões!...

•  A 29 de Setembro a Comissão de Carreiras apresentou o seu Relatório 
e nas reuniões de 15, 22 e 29 de Novembro decorreu a discussão das 
propostas nele inscritas, respectivamente, sobre Vínculos, Carreiras e 
Remunerações303. Nesta reunião o governo assumiu o arrastamento do 
processo negocial das Carreiras para 2007 e apresentou o novo calen-
dário de negociações 304, congelando as progressões nas Carreiras por 
mais um ano.

•  A 6 de Dezembro os Sindicatos da Coordenadora da Frente Comum 
reuniram e discutiram os seus princípios enformadores sobre Vín-
culos, Carreiras e Remunerações (VCR)305.

Face às Linhas de Acção Prioritárias definidas pelo MS e decorrente 
de inúmeras reuniões, debates e colóquios realizados com os enfer-
meiros dos CS, o SEP apresentou ao MS/MCSP os Princípios rela-
tivos à regulamentação, criação e implementação de Unidades de 
Cuidados de Enfermagem nos CS306.
Já em relação às USF’s, o MS remeteu ao SEP, a 15 de Novembro, o 
1.º projecto de diploma que visava regular a sua criação e a articulação 

com o CS, assim como a criação de um regime remuneratório especial 
para todos os profissionais e um regime de incentivos para as USF’s. 
Este projecto mereceu a frontal oposição do SEP porque: colocava em 
causa a autonomia dos enfermeiros, violava as orientações da OMS 
(um Enfermeiro de Família para cada 300/400 famílias), impunha um 
sistema remuneratório e de incentivos inadmissível, era redutor e 
perigoso para a população ao prever a concessão de gestão das USF’s à 
iniciativa privada, fixava regras de articulação com as restantes unidades 
do Centros de Saúde sem se conhecer o modelo de reconfiguração dos 
mesmos, entre outros aspectos gravosos.307

A 19 de Dezembro, o SEP assinalou os 10 anos de publicação do 
Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros – REPE, com 
a republicação da brochura com o diploma legislativo e a realização 
de uma Conferência evocativa, na qual participaram personalidades 
que estiveram directamente envolvidas na construção de tão impor-
tante instrumento legislativo para a Enfermagem Portuguesa.

2007
O SEP publicou as intervenções proferidas na Conferência evocativa 
dos 10 anos de publicação do REPE, na qual se pretendeu reflectir e 
aprofundar o conhecimento sobre a importância do REPE na regula-
ção do exercício e na melhoria das condições de trabalho e a sua 
relevância formal para a Enfermagem no sistema jurídico 308. De igual 
modo, a Direcção pretendeu ampliar e relembrar o percurso histórico 
desde que os enfermeiros decidiram lutar por esta justa e legítima 
reivindicação até à sua conquista em 1996309. Seria a 1ª revista EF 
totalmente a cores.
Apesar de o governo ter anunciado que estaria a estudar a transferên-

Na EF nº 66 foi publicado o histórico reivindicativo do processo 
legislativo do REPE.
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2007

10 Janeiro 2007 – Plenário de Sndicatos da Frente Comum.

2007

SEP  tem participado nas reuniões de negociação entre a Frente 
Comum e o Governo.

2007
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22 Fevereiro – a Frente Comum promoveu um Fórum Sindical 
da Administração Pública.

2 Março 2007 – Manifestação Nacional da CGTP juntou 150 mil trabaçhadores dos sectores público e privado.

2007

cia de atribuições e competências da Administração Central para a 
Administração Local (autarquias), em Janeiro foi publicada a Lei n.º 
2 / 2007 – Lei das Finanças locais onde se constatou que já estavam 
consagradas as soluções “a estudar” pelo governo. Independentemente 
de estudos ou negociações, o governo já tinha decidido a responsabi-
lidade das Câmaras Municipais na saúde das populações. A agenda 
oculta da municipalização dos Centros de Saúde e dos hospitais per-
mitia que as Câmaras assumissem a gestão de unidades de cuidados 
continuados, de Centros de Saúde (património, pessoal e financia-
mento), de unidades funcionais dos CS, de cuidados domiciliários, de 
programas de Promoção da Saúde, para as quais poderiam ser criadas 
empresas municipais. Era, a médio e a longo prazo, um dos caminhos 
mais céleres para a entrada de grupos privados neste segmento de 
prestação de cuidados.310

A 10 de Janeiro a Frente Comum realiza mais um plenário com o objec-
tivo de analisar as propostas do governo e decidir formas de luta.
A 24 de Janeiro, o governo entregou à Frente Comum a Proposta de 
Princípios Enformadores que sustentavam as alterações ao sistema de 
VCR na AP, perspectivando para o 2.º semestre a negociação das 
carreiras especiais (Carreira de Enfermagem).311 A Frente Comum 
emitiu parecer globalmente contra312. No final de Março o governo 
deu por encerrada a negociação dos princípios enformadores e, con-
trariamente aos compromissos assumidos, paralisou o processo durante 
o mês de Abril.
Ao nível da Frente Comum o SEP manteve a sua participação nas 
iniciativas realizadas, nomeadamente no Fórum Sindical sob o lema 
“Administração Pública, Património do País”, realizado a 22 de Feve-
reiro, em Lisboa, no qual se discutiram as medidas levadas a cabo pelos 
sucessivos governos que têm comprometido gravemente o direito dos 

cidadãos aos serviços públicos e violado os direitos dos seus trabalha-
dores313.
Ao nível da CGTP -IN, o SEP participou activamente na Manifes-
tação Nacional realizada a 2 de Março que juntou uma gigantesca 
massa de trabalhadores de todos os sectores, público e privado, que 
exigiram o fim da política arrasadora das conquistas de Abril e dos 
direitos dos trabalhadores e a implementação de uma política com 
preocupações sociais.150 mil trabalhadores saíram à rua para dizer 
BASTA!314

Dando continuidade aos protestos dos trabalhadores, no dia 28 de Março, 
milhares de jovens desfilaram na Manifestação da Interjovem / CGTP, 
no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Juventude.
A 1 de Março o Conselho de Ministros aprovou, na generalidade, o 
projecto de diploma das USF’s remetendo ao SEP, a 21 de Março, o 
2.º projecto para negociação. A 30 de Março e 2 de Abril, o SEP dis-
cutiu com o MS os eixos estruturantes do projecto de diploma, reme-
tendo o SEP a sua contraproposta a 18 de Abril, analisada artigo a 
artigo. A 24 de Abril, o SEP reuniu como MS e discutiram sobre as 
duas propostas. Nesta reunião, o MS entregou um 3.º projecto de 
diploma. A 30 de Abril, o MS remeteu ao SEP um 4.º projecto de 
diploma integrando alterações decorrentes das contrapropostas do SEP. 
A 3 de Maio, o SEP requereu a negociação suplementar. A 14 de Maio 
decorreu nova reunião onde o SEP entregou uma nova contraproposta. 
O MS aceitou introduzir mais alterações e entregou um 5.º projecto 
de diploma (versão final) que foi aprovado em Conselho de Ministros 
a 24 de Maio, seguindo para promulgação do PR. O MS integrou 
propostas do SEP e recuou, mas, no essencial, não aceitou discutir 
aspectos ligados à remuneração dos enfermeiros, discriminando -os face 
a outros profissionais. Aliás, da leitura de todo o processo podemos 
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2007

2006 – Comemorações do DIE, organizadas 
em Portugal pela FNOPE.

2007

12 Maio 2007 – a Frente Comum promoveu um cordão 
humano, junto ao Ministério das Finanças, em protesto contra 
as alterações da legislação do trabalho.

2007

28 Março – No Dia Mundial da Juventude milhares de jovens 
trabalhadores, desfi laram em Lisboa

entender que desde 1 de Março que para o governo estava encerrada a 
discussão da remuneração dos enfermeiros.315

Em relação aos CS, o MS apresentou publicamente as ideias sobre a 
reconfiguração dos Centros de Saúde passando pela criação de Agru-
pamentos de CS. Mesmo sem o MS ter apresentado uma proposta já 
no terreno se desenhavam mapas de ACS e, inclusive, a constituição 
dos órgãos. As ideias do MS facilitariam a concessão de CS, unidades 
e programas a grupos privados e constitua mais um ataque à autonomia 
dos Enfermeiros e da Enfermagem.316

Por Despacho do MS, a 26 de Abril e 25 de Maio de 2006 foi criada 
e nomeada a Comissão Nacional para a Reestruturação dos Serviços 
de Saúde Mental, que apresentou o seu Relatório /Plano de Acção para 
2007 – 2016, a 12 de Abril, e que constituiria a base de um Plano 
Nacional de Saúde Mental a aprovar pelo MS / governo317. Na pers-
pectiva de reflectir e discutir com os enfermeiros os aspectos vertidos 
neste relatório e decidir os aspectos reivindicativos, o SEP decidiu 
elaborar uma informação para divulgação da informação, efectuar 
reuniões nos locais de trabalho e realizar um Encontro Nacional de 
Saúde Mental.
As comemorações do DIE foram organizadas pela FNOPE, no Porto, 
que acolheu o tema proposto pelo Conselho Internacional de Enfer-
meiras: “Ambientes favoráveis à prática: condições de trabalho = 
cuidados de qualidade”. Face aos problemas dos enfermeiros portu-
gueses este tema não podia ser mais pertinente318.
Impondo um calendário negocial apertado (a pensar na presidência 
da União Europeia a 1 de Julho, o governo impôs terminar a nego-
ciação a 12 de Julho) e no desrespeito pelos compromissos assumidos 
com a Frente Comum, o governo, a 4 de Maio, entregou aos Sindi-
catos a proposta de lei sobre VCR que condicionava fortemente o 

futuro dos trabalhadores da Administração Pública e dos Enfermeiros 
em particular.
Face aos problemas com que os trabalhadores estavam confrontados 
e no quadro da anunciada introdução das questões da flexisegurança 
na agenda da revisão do Código do Trabalho, a CGTP -IN decidiu 
realizar uma Greve Geral. Os trabalhadores da FP, perante a gravidade 
do que estava em causa para todos os trabalhadores da AP, incluindo 
os enfermeiros, tinham razões acrescidas para aderir à greve tendo em 
conta a negociação dos VCR. Pela exigência de um calendário negocial 
que permitisse uma negociação séria e o acompanhamento do processo 
pelos trabalhadores era fundamental fazer o governo recuar.
Como forma de mobilização dos enfermeiros para a greve de 30 de Maio, 
o SEP dedicou uma revista EF exclusivamente a esta matéria319, mobili-
zando fortemente os jovens profissionais (a grande maioria a contrato) 
em torno dos direitos individuais e colectivos dos trabalhadores da 
Função Pública que terão consequências futuras para os trabalhadores a 
CIT.
A exemplo do que vinha acontecendo, o governo, através do Ministé-
rio do Trabalho, tentou torpedear e abalroar os serviços mínimos dos 
enfermeiros, agendando uma reunião no Porto, 2 dias antes da greve. 
Nesse mesmo dia, na sede do SEP, pela manhã, chega uma convoca-
tória para uma outra reunião, com o mesmo objectivo (discutir os 
serviços mínimos entre o SEP e os empregadores dos enfermeiros – MS 
e EPE’s), a realizar nesse mesmo dia, de tarde, em Lisboa. O SEP esteve 
presente em ambas as reuniões. Esta atitude do governo só podia ser 
entendida como uma tentativa para diminuir os níveis de adesão à 
greve e, assim, os seus efeitos a nível social.
Na reunião realizada a 31 de Maio com a Frente Comum sobre VCR 
o governo recuou assumindo que nenhum contratado seria despedido, 
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5 Julho 2007 – Milhares de trabalhadores protestaram contra a Flexisegurança, em discussão durante a Cimeira de Ministros do Trabalho da UE.

20072007

 Capa da Revista EF n.º 67

que os horários de trabalho se manteriam nas 35 horas semanais, que 
eram mantidos os 31 dias de férias (25 + 6 em função da idade e do 
tempo de serviço) e os concursos com a lista de classificação final 
publicada. Estes avanços (ou recuos), mesmo que pequenos e pouco 
“palpáveis” eram demonstrativos de que valeu a pena lutar!
A 5 de Junho, a CGTP -IN, anunciaria que mais de 1 milhão e 400 
mil trabalhadores exerceram o direito à greve (dos quais 65% dos 
enfermeiros), na qual estiveram envolvidos mais de 25 mil dirigentes, 
delegados e activistas na realização de plenários e de piquetes de greve. 
A greve de 30 de Maio constituiu um aviso sério dos trabalhadores e 
uma exigência de mudança de rumo.320

A 12 de Junho e sem acordo, o governo encerrou as negociações com a 
Frente Comum e o Sindicato dos Quadros Técnicos (STE). A 14 de 
Julho assinou um acordo com a FESAP e aprovou o diploma dos VCR 
em CM. Neste quadro a Frente Comum requereu a negociação suple-
mentar que o governo nunca agendou.
No período de 20 de Junho a 16 de Julho, a Assembleia da República 
colocou a proposta de lei à discussão pública, tendo o SEP, a Frente 
Comum e outros sindicatos remetido à Comissão Parlamentar o seu 
parecer, redigido por um Conselheiro Jubilado do tribunal Constitu-
cional e do Supremo Tribunal de Justiça, levantando um conjunto de 
inconstitucionalidades321.
As repercussões da proposta de VCR na negociação da Carreira de 
Enfermagem eram a fixação legal de princípios e soluções que bali-
zariam e condicionariam o conteúdo da nossa Carreira322. Para o 
governo não havia questões políticas ou jurídicas que impedissem a 
solução dos enfermeiros, logo, nos termos da proposta de lei, até 31 
de Dezembro, a Carreira tinha de ser negociada.
O parecer enviado pelo SEP para a Assembleia da República e outras 

vozes concordantes com o nossa posição fizeram -se ouvir e o governo 
recuou nas suas intenções. Chamados por duas vezes à Assembleia da 
República, os sindicatos foram informados que a proposta de lei iria 
merecer nova revisão e propostas de alteração por parte do governo, 
pelo que não entraria em vigor a 1 de Janeiro de 2008. Constituindo 
um atraso na negociação da Carreira de Enfermagem também signi-
ficava uma vitória contra a prepotência  e a possibilidade das nossas 
negociações decorrerem num período mais favorável: decorrente das 
alterações que possam vir a ser introduzidas e numa situação de maior 
fragilidade face à aproximação das eleições legislativas, em 2009.323

Terminada a negociação dos VCR, a 12 de Junho o governo deu início 
à negociação da proposta de lei relativa ao SIADAP, entregue aos Sin-
dicatos a 4 de Maio. Nas reuniões que decorreram a 20 e 26 de Junho 
e a 3 e 10 de Julho foi cedendo a algumas propostas da Frente Comum. 
Contudo, o governo não aceitou a aplicação gradual do sistema de 
avaliação (primeiro às instituições, depois aos serviços e por último aos 
trabalhadores), manteve as quotas e os resultados da avaliação poderem 
ser utilizados para outros fins. Findo o processo negocial, a proposta 
foi aprovada em CM324 e para a Assembleia da República e o SEP 
enviou o seu parecer325. No decurso da negociação ficaria salvaguardo 
que este SIADAP não se iria aplicar aos enfermeiros, o que se veio a 
confirmar através da Lei n.º 66 –B / 2007, de 28 de Dezembro. Fruto 
da intervenção do SEP no processo negocial e com as lutas desenvol-
vidas, a Avaliação do Desempenho de todos os enfermeiros, Funcio-
nários e Contratados, deveria ser feita, nos termos do que está 
estabelecido na nossa Carreira de Enfermagem326.
Com os votos favoráveis do PS e do PSD, a proposta de lei de altera-
ção do regime de aposentação dos Função Pública – que adapta o 
regime da Caixa Geral de Aposentações ao regime geral da segurança 

2007
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18 Outubro 2007 – Jovens trabalhadores concentram -se junto ao MS para entregar milhares de assinaturas recolhidas durante a “Rota 
da Precariedade”.

2007

AUMENTOS SALARIAIS - O governo propõe 2,1% considerando que a inflação 
terá esse valor em 2008 — Até hoje nenhum governo previu correctamente os 
valores da inflação verificada no final de cada ano. Os trabalhadores da A.P. à 
custa destas previsões já perderam 10% de poder de compra.  A PROPOSTA 
NÃO É SÉRIA! OS TRABALHADORES VÃO CONTINUAR, em 2008, A PERDER 
PODER DE COMPRA e ver agravado o custo de vida.

REDUÇÃO DO VALOR DAS PENSÕES devido à introdução do FACTOR DE 
SUSTENTABILIDADE que irá reduzir de forma gradual os valores da pensão.

PRÉMIOS DE DESEMPENHO - segundo a proposta apresentada, só serão atribuídos a 5% 
do total dos trabalhadores.

DESCONGELAMENTO DAS PROGRESSÕES - Segundo as novas regras impostas pelo 
SIADAP 95% do total dos trabalhadores da A.P. não terão condições de progredir nas 
carreiras PORQUE EM 2005 O GOVERNO CONGELOU AS PROGRESSÕES E DIZIA QUE ERA 
SÓ ATÉ DEZEMBRO/2006. NÃO CUMPRIU E CONGELOU TAMBÉM EM 2007. AGORA, em 
2008, NÃO ACEITA QUE ESTE TEMPO SEJA CONTABILIZADO SEGUNDO AS REGRAS AINDA 
EXISTENTES O QUE SIGNIFICA QUE, SÓ UMA INFIMA PARTE DOS TRABALHADORES 
PODERÃO PROGREDIR. É UMA EXPLORAÇÃO!

CONGELAMENTO DOS SUPLEMENTOS — Segundo a proposta de Lei das Carreiras, 
Remunerações e Vínculos a maior parte dos suplementos deixam de existir e os que se 
mantiverem, passam a montantes fixos, OU SEJA, MAIS UMA FORMA DE ECONOMIZAR 
À CUSTA DOS NOSSOS, cada vez mais BAIXOS SALÁRIOS.
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SÃO PRECISAS MAIS RAZÕES 
PARA ADERIR?... 

2007

social em matéria de aposentação e cálculo de pensões – foi aprovada 
na Assembleia da República a 19 de Julho. O governo impôs a intro-
dução no Regime de Aposentação dos FP, os princípios e soluções 
resultantes do acordo sobre a Segurança Social, subscrito entre o 
governo e os parceiros sociais (à excepção da CGTP -IN327), cuja 
materialização formal se iniciou com a publicação da Lei de Bases da 
Segurança Social (Lei n.º 4/2007, de 16 de Janeiro) e foi desenvolvida 
por D.L. publicado em Maio. Decorrente das lutas desenvolvidas pela 
Frente Comum, apesar da Lei entrar em vigor a 1.1.2008, algumas 
das medidas só entrariam em vigor em 2015328.
A 5 de Julho, durante a Cimeira de Ministros do Trabalho dos paí-
ses da UE, realizada em Guimarães, a CGTP – IN promoveu uma 
manifestação de protesto contra as alterações da legislação do traba-
lho.
Com a publicação do D.L. n.º 276 – A / 2007, de 31 de Julho,  agudi-
zaram-se as situações de instabilidade e precariedade laboral existentes 
entre os enfermeiros, comprometendo o já deficitário acesso das popu-
lações a cuidados de saúde: impossibilitou a renovação dos contratos de 
3 meses ainda em vigor e criou um processo de selecção burocrático e 
moroso, sujeito a quotas. A 22 de Março o SEP remeteu ao MS o pare-
cer referente ao projecto de diploma onde alertou para as consequên-
cias de tal medida. A posição do SEP foi justificada. Após a saída da 
legislação e face aos despedimentos iminentes, o SEP iniciou uma 
acção de luta nacional “A Rota da Precariedade”, com iniciativas 
regionais de denúncia às populações e exigência de medidas por parte 
do MS: que nenhum enfermeiro fosse despedido, que o levantamento 
das necessidades dos serviços fosse feito de forma transparente e sem 
pressões economicistas e que fossem admitidos os enfermeiros neces-
sários aos serviços para assegurar dotações seguras.

O MS, desrespeitando os estudos das necessidades feitos pelos servi-
ços, emanou um número de quotas abaixo das necessidades identifi-
cadas o que significa que muitos enfermeiros contratados não serão 
admitidos e irão para o desemprego. O final da Rota da Precariedade 
teve lugar a 18 de Outubro, em frente ao MS, onde foram entregues 
milhares de assinaturas recolhidas durante as inúmeras iniciativas 
públicas do SEP desenvolvidas desde Agosto e que permitiram a 
manutenção dos enfermeiros nos seus locais de trabalho329.
No âmbito da presidência portuguesa da União Europeia, nos dias 18 
e 19 de Outubro reuniu o Conselho Europeu, em Lisboa. Em discus-
são estiveram o tratado reformador da EU e os princípios orientadores 
gerais sobre “flexisegurança”, a adoptar por todos os países nas altera-
ções das relações laborais. A flexisegurança não era uma matéria nova 
e sobre ela já muito se andava a fazer330:
•  A Comissão Europeia divulgou, em Novembro de 2006, o “Livro 

Verde”331 sobre as relações laborais na EU que foi alvo de discussão 
nos países da EU, em 2007, no sentido de efectuarem o diagnóstico 
de situação das relações laborais internas;

•  Em Junho, para impulsionar e orientar a discussão a Comissão 
Europeia continua a fazer a apologia da flexisegurança, partindo do 
pressuposto da inevitabilidade da sua implementação;

•  Em Lisboa, o Conselho Europeu faria a discussão dos princípios 
orientadores gerais a adoptar por todos os países nas alterações à 
legislação.

E Portugal tinha feito o “trabalho de casa”:
•  Alterar o Código do Trabalho nos aspectos mais gravosos constituiu 

uma promessa do PS, ainda na oposição;
•  Em 2005, enquanto governo, nomeou uma Comissão para elaborar 

um “Livro Verde” sobre as relações laborais em Portugal, que foi 
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18 Outubro 2007 – Milhares de trabalhadores desfi laram em protesto contra a Flexisegurança, durante a reunião do Conselho Europeu.

2007

divulgado em 2006 sem qualquer participação dos parceiros 
sociais;

•  Em Novembro de 2006, foi nomeada uma Comissão para elaborar 
um “Livro Branco” que continha ideias de propostas para alterações 
ao Código do Trabalho;

•  Em Março de 2007, a Comissão divulgou o Relatório de Progresso 
(ou melhor, de retrocesso) que já integrava, como propostas de 
alteração ao Código do Trabalho, os princípios gerais da flexisegu-
rança lançados pela Comissão Europeia332;

•  Em finais de Novembro de 2007, já com os princípios orientadores 
discutidos no Conselho Europeu, a Comissão entregou ao governo 
o “Livro Branco” final333 e apresentará aos parceiros sociais / sindi-
cais / CGTP -IN para negociação na Concertação Social.

Em relação aos Enfermeiros estas matérias não estão distantes. 
O Código de Trabalho constitui a Lei -quadro que regula as relações 
laborais, de forma directa e indirecta, da totalidade dos enfermeiros 
das instituições privadas, das EPE’s com CIT. Crescentemente, aplicar-
-se -á a um maior volume de enfermeiros na medida em que mesmo 
as relações laborais dos funcionários públicos serão crescentemente 
influenciadas pelo Código do Trabalho e pelas alterações que estão em 
curso (Aposentação, Carreiras, etc), constituindo um instrumento legal 
tão ou mais importante que a Carreira de Enfermagem.
Neste quadro de ataque sistemático aos trabalhadores da Função 
Pública e de restrições orçamentais para os serviços públicos, a Frente 
Comum reuniu em Cimeira, a 14 de Setembro, e aprovou a PRC 
para 2008334, tornando imperativa a participação na Manifestação 
Nacional da CGTP -IN do dia 18 de Outubro (durante a reunião do 
Conselho Europeu) e o prosseguimento da luta durante o mês de 
Novembro. Decorreu, em Outubro e Novembro, o suposto processo 

negocial. Mais uma vez, apesar de a Frente Comum apresentar uma 
contraproposta, o governo apresentou -se com uma postura cristalizada 
com uma proposta de aumentos em 2,1%.335

Perante a inflexibilidade do governo não restou outra alternativa à 
Frente Comum senão marcar uma greve. Face à gravidade do ataque 
perpetuado  contra os trabalhadores da Administração Pública, a 
Frente Comum estabeleceu contactos com outras frentes sindicais, o 
que possibilitou a marcação de uma Greve Geral dos trabalhadores 
da Administração Pública para 30 de Novembro.
No dia anterior à greve, o Presidente da Républica anuncia que 
remetera a proposta de lei dos VCR para o Tribunal Constitucional 
para ser submetido a uma fiscalização prévia. Isto era a prova da 
justiça dos protestos dos Sindicatos e de que vale a pena lutar!
A greve, em termos gerais atingiu as expectativas de todas as frentes 
sindicais apesar das várias e diferentes condicionantes: questões eco-
nómicas, coacção sobre os trabalhadores, tentativas de alteração de 
serviços mínimos, novas formas de registo da assiduidade e pontuali-
dade, a fragilidade das relações laborais decorrente dos vínculos pre-
cários, aumento do número de trabalhadores subcontratados cujo 
“patrão” não é o Estado, etc. No que diz respeito aos enfermeiros, a 
adesão total, ao final dos três turnos foi de 60%, demonstrativo do 
descontentamento que também sentimos face a todas estas politicas 
que o Governo tem vindo a impor.
A 18 de Outubro, no âmbito da discussão na especialidade da proposta 
de VCR, na Assembleia da República, apenas foram aprovadas as 
propostas de alteração apresentadas pelo GP do PS.
As alteração mais relevantes que foram introduzidas:
•  A transição de vínculo dos actuais Funcionários Públicos para Contrato 

de Trabalho em Funções Públicas já não seria a 1.1.2008. Apenas se 

Publicada a Lei n.º 12 – A/08, de 27 de Fevereiro (Lei 
quadro dos Vínculos, Carreiras e Remunerações para a Admi-
nistração Pública) os enfermeiros pressionam o Ministério da 
Saúde para dar início à negociação da proposta de Carreira 
entregue pelo SEP a 28 de Abril de 2005.



concretizaria com a entrada em vigor do diploma sobre Regime de 
Contrato de Trabalho em Funções Públicas, a negociar entre a Frente 
Comum e o governo em Março / Abril, após a negociação das altera-
ções ao Código do Trabalho (em sede de Concertação Social, entre 
CGTP, Governo e Patronato) e que constituirá um “mini código do 
trabalho” para os CTFP.

•  A aplicação das novas Carreiras seria adiada por 6 meses. A transição 
dos actuais trabalhadores da Função Pública para as novas Carreiras 
Gerais seria concretizada depois da negociação de um diploma 
específico, a negociar até 1.7.2008. O mesmo acontecerá com os 
actuais Corpos Especiais, como é o caso dos Enfermeiros. Ou seja, 
a transição dos actuais Corpos Especiais para as novas Carreiras 
Especiais (Enfermagem) tem que ser concretizada até 1.7.2008.

Face ao desenvolvimento do processo seria previsível a negociação da 
Carreira de Enfermagem iniciar -se em Maio com o MS a pretender 
encerrar a negociação em pleno Verão336.
A dia 29 de Novembro, o Presidente da Républica solicitou ao Tribu-
nal Constitucional a fiscalização preventiva de diversas normas cons-
tantes do diploma aprovado pela Assembleia da República sobre VCR. 
Fruto da luta e da intervenção desenvolvida pela Frente Comum este 
pedido de fiscalização por parte do Presidente da Républica constituiu 
mais uma “pedra na engrenagem” no que respeita à pretendida cele-
ridade processual do Governo e uma importante vitória na luta dos 
Sindicatos.
Na sua sessão plenária de 20 de Dezembro de 2007, o TC considerou 
inconstitucionais várias normas da proposta de Lei337 pelo que o 
Presidente da Républica a devolveu à Assembleia da República para 
correcção. Expurgadas as inconstitucionalidades, a Assembleia da 
República voltou a discutir e a aprovar a proposta de diploma, reme-

tendo – a para o Presidente da Républica para Promulgação. A pu-
blicação da Lei – quadro dos VCR seria “empurrada” para 2008 (Lei 
n.º 12 – A / 2008, de 27 de Fevereiro).
O SEP recebeu do MS, para conhecimento, o projecto de diploma 
relativo ao Agrupamento de Centros de Saúde. Entretanto, no dia 20 
de Dezembro, foi aprovado, na generalidade, em reunião de CM. Não 
se tratando de matéria de negociação, o SEP aguardou pelo envio do 
Projecto de Diploma para emissão de parecer e agendamento de reu-
nião. O que não se veio a verificar. Tendo em conta que o MS colocava 
em causa várias questões extremamente importantes para a Enfermagem 
e para os Enfermeiros dos CSP, as Direcções Regionais do SEP tinham 
programado reuniões de enfermeiros dos Centros de Saúde para:
•  Harmonizar a apreciação sobre a Proposta do Ministério da Saúde;
•  Reflectir e decidir sobre as bases da Contraproposta a apresentar pelo 

SEP.
Entre muitos outros aspectos, o SEP pretendia de igual modo har-
monizar e discutir com os enfermeiros o Projecto de Portaria sobre 
Incentivos para as USF338. Face às expectativas criadas pelo MS e 
legitimamente assimiladas pelos enfermeiros e face ao valor económico 
do trabalho dos enfermeiros nos CSP (USF’s e outras Unidades) o 
Projecto de Portaria dos Incentivos do Ministério da Saúde constituiu 
um “logro”. Conscientes da importância política das USF’s e de que 
estas só funcionam com enfermeiros, a organização e mobilização dos 
colegas para prosseguirem as necessárias formas de luta, seria vital 
para melhorar a proposta de Portaria.

2008
No ano em que se comemoram os 74 anos de Sindicalismo e os 20 
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5 de Junho e 10 de Julho 2008 – Cerca de 1000 enfermeiros concentram-se junto ao MS para exigir as negociações de uma Carreira para todos e de formas de admissão e estabilização dos enfermeiros nas 
instituições.
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anos como SEP, torna -se determinante envolver todos os enfermeiros 
nos processos de mudança que estão a decorrer quer ao nível da Admi-
nistração Pública, com a publicação da Lei – quadro dos Vínculos, 
Carreiras e Remunerações, quer ao nível da Saúde e da Enfermagem e 
que irão determinar o futuro.

No plano nacional:
•  A discussão em torno da forma de ratificação da adesão de Portugal 

ao Tratado de Lisboa, aprovado pelo Conselho Europeu em Outu-
bro, em Lisboa;

•  A revisão do Código do Trabalho em que Governo e o Patronato 
pretenderão desregulamentar e flexibilizar (ainda mais) as relações 
laborais através da introdução dos conteúdos inerentes à designada 
a flexisegurança.

Ao nível da Administração Pública
•  Será o ano da fixação de todo o quadro legislativo estruturante, 

designadamente:
 – Diploma sobre Tabela Salarial Única;
 – Diploma sobre as grelhas salariais das Carreiras Gerais;
 –  Diploma sobre regime de transição dos actuais trabalhadores para 

as futuras Carreiras Gerais;
 –  Diploma sobre Regime de Contrato de Trabalho de Funções 

Públicas, cuja negociação previsivelmente apenas se iniciará após 
a fixação política das alterações ao Código do Trabalho; entre 
outros.

•  No último quadrimestre do ano desenvolver -se -á o habitual processo 
em torno da PRC (salários e outras matérias) para 2009.

Ao nível do Sector da Saúde, não são esperadas alterações na política 
de saúde que o governo tem desenvolvido. Mesmo com a mudança 
de protagonistas no MS, é previsível que se mantenha a aposta nos 
três objectivos traçados pelo MS: o controle das contas, a empresaria-
lização de mais Instituições, a reorganização dos cuidados de saúde 
primários e o desenvolvimento da rede de cuidados continuados. Neste 
sentido, as instituições vão continuar sob uma enorme pressão para 
manter ou reduzir custos. Neste sentido importa acompanhar, intervir, 
monitorizar, denunciar e combater as várias medidas a desenvolver em 
vários segmentos da política de saúde, nomeadamente:
• Cuidados de Saúde Primários:
 –  Reconfiguração dos actuais Centros de Saúde em ACS e extinção 

das sub -regiões de Saúde;
 –  Criação de mais USFs, concessão da gestão – privatização – de 

algumas e implementação do modelo de incentivos;
 –  Desenvolvimento das designadas “Consultas Abertas” nas insta-

lações das Urgências dos Hospitais de Nível 1 (Serviços de Urgên-
cia que o MS tem perspectivado encerrar).

• Continuação da implementação da Rede Cuidados Continuados;
• Empresarialização de mais Instituições SPA;
•  Implementação da Rede de referenciação dos Serviços de Urgência, 

continuando o encerramento de SAP’s e de Serviços de Urgências 
e a requalificação destas;

•  Desenvolvimento do Plano de Reestruturação da Saúde Mental e da 
reorganização da Emergência Médica e do IDToxicodependência;

•  O lançamento de mais concursos para novos Hospitais em regime 
de Parcerias Público Privadas

Ao nível da Enfermagem e dos Enfermeiros:
•  Manutenção da dificuldade de admissão de enfermeiros no Sector 

Público e consequente aumento da taxa de desemprego, ampliação 
da precariedade e o aumento de emprego no Sector Privado, com 
crescente precarização de vínculo, salários e gozo de direitos.

•  Revisão da Carreira de Enfermagem/ACT, cuja negociação deverá 
ocorrer no 2.º trimestre, podendo continuar no 3.º. Será também 
neste contexto que se desenvolverá a revisão da Avaliação de Desem-
penho dos enfermeiros.

•  Será durante a negociação da Carreira de Enfermagem que se vis-
lumbrará qual a opção do governo relativamente ao Acordo Colec-
tivo de Trabalho para os trabalhadores a CIT nas EPE’s;

•  Face à não decisão política, pública e formal, relativamente à reor-
ganização do Ensino de Enfermagem no quadro de Bolonha é 
determinante que se concretize uma estratégia de pressão com vista 
à assunção política da decisão.

Perspectiva -se assim um ano de grande intensidade em termos 
de intervenção sindical.
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