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Nos últimos meses, reunimos redatores, designers, 
sindicalistas para repensar a revista 

Enfermagem em Foco. 
À 116ª edição sabíamos que a contribuição 

da revista para informar e gerar crítica e conhecimento 
junto dos enfermeiros era essencial e precisava de ser 

renovada.

Editamos este número convictos de que o online 
não substitui o impresso.

A leitura destas páginas permite uma relação e 
mastigação da informação que o imediatismo do 

online não permite.

Editamos esta Enfermagem em Foco porque sabemos 
que na base da defesa dos nossos direitos, enquanto 

profissionais de enfermagem, está o conhecimento. Só 
bem informados podemos exigir e lutar com eficácia.

Colega, esperemos que aprecies esta edição!

Qualquer sugestão, não deixes de partilhar connosco 
através do e-mail informacao@sep.pt
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Caro Associado, 
O ano de 2020 ficará para sempre na nossa memória. 

A Organização Mundial de Saúde decidiu que este seria 
o ano dos Enfermeiros e dos Enfermeiros Especialistas e 
nós escolhemos como lema para a nossa Agenda de 
2020 “Saber e Coragem”. 

A pandemia originada pelo Covid-19 apenas veio dar 
visibilidade ao que nós já sabíamos: que somos 
imprescindíveis tal como é imprescindível ter um serviço 
público de saúde que garanta a todos os cidadãos, 
independentemente da sua condição financeira, o 
acesso aos cuidados de saúde. 

Nestes últimos meses, os portugueses vieram à rua 
aplaudir os profissionais de saúde e por todo o mundo 
os enfermeiros foram chamados de heróis. 

Não somos heróis. Escolhemos uma profissão que a 
toda a hora e em todos os momentos nos faz estar na 
linha da frente. É assim desde a Guerra da Crimeia com 
Florence Nightingale, cujo 200º aniversário do seu 
nascimento também se celebra este ano. 

Prefiro afirmar que somos corajosos. Uma coragem
assente no saber científico que tem vindo a 
aprofundar-se. A pandemia colocou visível para a 
comunidade em geral a capacidade de liderança dos 
enfermeiros. Essa competência permitiu, de um 
momento para o outro, reorganizar serviços, circuitos, 
horários, etc, com o objetivo de garantir, com 
segurança, as melhores respostas às pessoas. Os 
enfermeiros têm a capacidade de se desprenderem 
(ainda que com dor) dos que lhe são mais próximos para 
estarem presentes. Têm a capacidade de mobilizar os 

seus conhecimentos para ultrapassar obstáculos. 
É essa coragem, esse saber e esse estar, sempre na linha 
da frente, que deve ser recompensado. Portugal, tal 
como outros países europeus, está confrontado com um 
problema de retenção de enfermeiros que para ser 
minimizado obriga a melhorar as condições de trabalho. 
Desde logo, valorizar os cuidados de enfermagem 
gerais, especializados, de gestão e de assessoria. No 
fundo, a Carreira de Enfermagem. Uma carreira única 
que se aplique a todos os enfermeiros, 
independentemente do vínculo. O absurdo de existir 
uma divisão entre enfermeiros por causa do vínculo é tão 
grande como um muro a dividir uma mesma nação. Mas 
se aquele muro caiu, este também há-de cair!

Também, o modelo de financiamento do SNS tem que 
ser repensado. Este modelo rebuscado com base na 
quantidade de consultas e cirurgias é inadmissível. As 
intervenções de enfermagem devem rapidamente ser 
instaladas no primeiro lugar do pódio do investimento. 

O risco e a penosidade da profissão é hoje uma 
evidência mais tangível para todos mas, uma e outra 
existem todos os dias e andam lado-a-lado com os 
enfermeiros, em todos os serviços, durante toda a sua 
vida profissional. Os hospitais e centros de saúde são 
cada vez menos lugares seguros mas é ali onde estão 8 e 
mais horas por dia. E, convenhamos, compensar o risco 
e a penosidade não passa pela atribuição de prémios. 
Passa, por exemplo, por garantir a aposentação mais 
cedo. Na realidade, durante a vida profissional, 
trabalhamos mais horas e com ritmos mais intensos que 
grande parte das restantes profissões na Administração 
Pública. 

Esta pandemia deveria ser uma oportunidade de 
repensar o futuro mas não esquecemos que continuamos 
a ter 20 mil enfermeiros que ainda não progrediram na 
carreira, que os CIT ainda não têm acesso à ADSE, que 
têm menos dias de férias que os CTFP, que algumas 
instituições se estão a aproveitar da atual situação para 
manterem horários ilegais de 12 horas. É por isso que 
não parámos. Durante o período crítico da pandemia 
estivemos todos os dias disponíveis para os nossos 
associados, para os enfermeiros em geral e continuámos 
a intervir junto do Governo, do Ministério da Saúde, dos 
Grupos Parlamentares, etc. 

E as petições que entregámos na Assembleia da 
República revelaram-se a ferramenta que permitiu que 
alguns partidos políticos apresentassem propostas que 
serão discutidas e votadas em setembro. Aí saberemos 
quais os partidos com assento parlamentar que passam 
das palmas à efetiva resolução dos nossos problemas. 

Finalmente, espero que gostem da vossa remodelada 
Enfermagem em Foco.

Enf. José Carlos Martins • Presidente do SEP
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term�metro
Doença profissional
Sinal verde para a decisão de considerar como doença profissional os 
enfermeiros infetados por Covid-19 e consequente pagamento a 
100%.

Apoio dos portugueses
O reconhecimento do papel imprescindível dos profissionais de 
saúde no combate à pandemia é inegável.

SEP propõe contratação de mais 
enfermeiros
Sem vacina e sem imunidade de grupo, o país estará refém da 
possibilidade de novos surtos. Ter os hospitais com os recursos 
humanos e materiais necessários é crucial.
Mas a admissão é ainda mais necessária nos Cuidados de Saúde 
Primários para garantir o tratamento dos doentes em casa, garantir o 
ensino dos mais jovens nas escolas e monitorizar os recuperados.   

Normas da Direção Geral da Saúde 
Foi preciso intervenção do SEP para a DGS mudar “a agulha” de 
excluir os enfermeiros das normas emanadas, ainda assim, para 
passar a falar em equipas de saúde….

Governo contrata enfermeiros 
por 4 meses
Para fazer face a um vírus altamente contagioso e tratamento eficaz à 
vista – vacina – a solução do governo foi a contratação de 
enfermeiros por 4 meses. 

Doença Profissional pagamento de 
70% aos CIT 
Inadmissível que perpetuem diferenças entre os enfermeiros com 
base - única e exclusivamente - no contrato que detêm. Como se o 
“patrão” não fosse o mesmo, ainda que as responsabilidades, as 
competências, as funções, os direitos e os deveres sejam exatamente 
iguais. Foi, infelizmente, preciso lutarmos por este direito.

Aumentos salariais anuais
Imposição de 0,3% para 2020 e o “anúncio” do Governo 
que “nos esperam tempos difíceis no pós-pandemia”deixando 
antever que Portugal continuará com a política de baixos salários. 



Achas que isso teria consequências no sentido de 
começares a desligar para poderes lidar com a 
frustração, ou como achas que lidarias com um dia 
mau?

Acho que a certa altura há uma resiliência em relação às 
condições adversas dos últimos anos e uma certa 
aceitação como se fosse um quadro de normalidade. 
Esse quadro de dificuldade passou a ser o quadro de 
normalidade, até para as pessoas conseguirem viver e 
trabalhar nesse ambiente, se não seria um drama diário. 

Por isso, em bom rigor, no atual contexto de há vários 
anos, perante estas dificuldades, um dia mau, neste 
momento, seria quase um dia normal.

Quando não estás a representar o sindicato, o que é 
que gostas de fazer?

Primeiro, tenho um hobby que só faço aos fins de 
semana, quando não estou em serviço ao sindicato. 
Faço agricultura sintrópica, que é plantar floresta e 
semear no meio de floresta. Em bom rigor, é 
transformar florestas em florestas comestíveis. Ou seja, 
ter brócolos no meio de eucaliptos, ter couve-flor e 
pimentos no meio da floresta, é esse o meu hobby há 
cinco anos. 

É um corte radical com a agricultura tradicional. Nada 
de agrotóxicos, nem adubos, nem outros produtos 
biológicos para dizimar as pragas porque, tal como o 
pinhal, não tem pragas. Sobrevivem 30 espécies todas 
juntas sem ser regadas. Este é o desafio de há uns 5-6 
anos. 

E como surgiu este hobby na tua vida?

Temos terreno e uma história de produzir coisas para 
casa. Por isso, a questão era: como é que me mantinha 
a produzir coisas para casa, batatas, cebolas, alhos, 
alface... estando em Lisboa? Comecei, há cerca de 8 
anos, a perceber como era o microssistema do pinhal.
Hoje já há uma grande disseminação; vim a 
aperceber-me que no Brasil também havia um indivíduo 
que fazia isso e hoje em Portugal já há uns 30 ou 40 
incluindo uma associação. Mas o ponto central foi: 
como é que eu, a esta distância, conseguia ter bens 
alimentares?  E tenho agora uma tripla vantagem: sem 
muito trabalho, sem agrotóxicos e dá muito mais e 
coisas melhores. E planta-se tudo o que se possa 
imaginar, sobretudo legumes. Um dos elementos 
essenciais é misturar tudo, ao contrário da agricultura 
tradicional.

Depois, gosto daquilo que as pessoas normais gostam: 
ver televisão, ler. 

Leio, essencialmente, livros de história, história dos 
impérios, história dos povos, história dos países. Ajuda 
muito para a atividade, compreender a história das 
estruturas e conjunturas, dos fatores que intervêm, a 
gestão tática de processos, a gestão política, 
estratégica. No lazer, retiram-se elementos relevantes 
para a atividade, para a gestão de processos.

Os teus filhos também são enfermeiros?

O meu filho está em enfermagem, no terceiro ano. 
A minha filha está noutra coisa completamente 
diferente, em ciência política e relações internacionais.

Era inevitável, essa herança?

Por acaso, não. Até porque o meu filho nunca referiu 
que gostava de ser enfermeiro. Foi pensando noutras 
áreas e, no final do 12º ano, na altura das candidaturas, 
escolheu a enfermagem sem nos dizer nada. Chegou e 
disse-nos: “Entrei em enfermagem!” E nós, os pais, 
ficámos surpreendidos, mas dissemos: “Fixe, boa!” Está 
a correr bem, ele está a gostar.

Ela entrou este ano no ISCTE. Portanto, ele mais ligado 
à gestão das pessoas - e ele vai ser bom enfermeiro, é 
bom comunicador, é muito assertivo, muito sensato, 
muito calmo e muito sereno, e gosta de conversar com 
as pessoas idosas das aldeias, por isso ficará bem nos 
Cuidados Continuados… isto diz o pai do filho (risos). 
Ela mais ligada à política.

Discute-se política e saúde à hora ao jantar?

Sim, sim.

E é bom ter essa perspetiva da geração mais nova?

É, porque nos ajuda muitas vezes a desconstruir alguns 
quadros e a perceber questões de comunicação, 
perceber como é que o nosso discurso, altamente 
formatado, o nosso léxico muito próprio, como é que 
isso pode não ser compreensível. É um feedback muito 
bom.

Voltando um pouco atrás: será que nos podias dizer o 
que te levou a ser enfermeiro, qual a motivação? 
Quando decidiste?

A minha opção ficou muito clara a partir do 9º ano. Foi 
nessa altura que optei pela área das Ciências e da 
Saúde e trilhei essa área até ao 11º ano.

E porque é que eu optei? Porque na altura, tinha vários 
elementos na família que eram enfermeiros, três primos 
e outras pessoas conhecidas, e tinha a noção que era 
um curso médio, de curta duração e grande 
empregabilidade. Isso foi o que determinou a decisão. 
Por outro lado, falava bem com as pessoas, gostava de 
cuidar das pessoas; mas não foi, exatamente, uma 
decisão por vocação. 

E o que te levou a optar pelo sindicalismo? 

Lutar por todos e não só lutar diariamente no serviço 
de enfermagem, que também tem a sua luta inerente.
Eu acho que isso tem muito a ver com os princípios 
provenientes da educação familiar, nomeadamente o 
valor da justiça, esta coisa de lidar profundamente mal 
com as injustiças, com as discriminações. 

Já no liceu, andei envolvido no associativismo 
estudantil. Depois de chegar à formação em 
enfermagem, à escola de enfermagem, ajudei a fundar, 
na década de 80, a associação de estudantes de lá e a 
organizar reuniões de estudantes em escolas de 

enfermagem no centro e no norte. Como já era muito 
reivindicativo e muito organizado, e com o contacto 
com esses meus colegas, ajudei a germinar muitas 
associações de estudantes naquelas zonas. E é por essa 
via que eu depois chego ao sindicato. 

Quando passo a exercer a profissão, estava há três ou 
quatro meses a trabalhar, surgiu a questão da avaliação 
do desempenho. Nós, na altura, também éramos 
precários, isto em 86-87, designados como tarefeiros, 
ou seja, não tínhamos um contrato, era a precariedade 
existente à data, não tínhamos férias, não tínhamos 
subsídio de refeição. E, por outro lado, não podíamos 
participar na eleição para a Comissão de Avaliação do 
Desempenho, que era uma comissão paritária. 

Então, associei-me a um grupo de colegas para duas 
coisas: por um lado para, na instituição, podermos 
discutir a situação dos enfermeiros, as férias e o 
subsídio de refeição e, depois, a dinamizar uma lista 
com colegas funcionários para a comissão paritária da 
avaliação do desempenho. Com isto, comecei a ser 
conhecido, por ser mais novo, jovem, dinâmico, e foi 
daí que emergiu a entrada no sindicalismo.

Achaste, então, que seria mais aliciante fazer a luta 
através de um sindicato do que internamente?

É uma boa questão. Eu tinha a noção, já naquela altura, 

que os sindicatos tinham uma capacidade de associação 
capazes de contribuir para fazer esses debates, por 
igualdade e justiça com o coletivo. E tinha a noção que as 
transformações e as mudanças - claro que há sempre 
mudanças locais, ao nível do micro, muito importantes - 
mas que as mudanças mais relevantes passam sempre por 
movimentos coletivos e que esses, sim, é que 
transformam, desde que a ação seja organizada e 
estruturada, com objetivos claros e focada numa agenda 
e num plano, isso sim muda realidades objetivas. Isto na 
altura não era assim tão claro, mas hoje é claríssimo como 
água e os factos comprovam-no. 

A influência dos princípios familiares vem de algum tipo 
de relação da família com a política ou foi ao nível dos 
valores transmitidos?

A minha família tinha alguma ligação à política, mas muito 
pouco. 

O meu pai nunca foi militante, mas era conotado como 
sendo comunista e recebia o Avante, isto ainda no tempo 
da ditadura. Ele trabalhava como calceteiro, para um 
patrão, a fazer estradas e passava muito tempo fora - só 
vinha a casa aos fins de semana e, a certa altura, teve de 
andar meses fora de casa.

Havia um comerciante, denunciante da PIDE, que o 
identificou por ler o Avante e ser contra a guerra colonial, 

isto em finais dos anos 60. O meu pai tinha dois filhos 
homens e uma filha e esse era o grande drama da altura 
e tema de conversa, quando se juntavam, também do  
meu pai. Após a denúncia, passou a integrar a chamada 
Lista Negra contra o regime e por isso teve de emigrar 
para França. Isto, o maior distanciamento do meu pai, 
aconteceu entre os meus 5 e 10 anos e eu fui-me 
apercebendo destas coisas. 

Em 1971, o meu pai veio a Portugal, já legalizado, 
buscar a minha mãe e a minha irmã e fiquei cá eu e o 
meu irmão, um em casa de uma avó e o outro com uma 
tia. Com o 25 de abril, como não se sabia ainda como 
ficaria o país, ele veio buscar-nos e fomos para França, 
em junho de 1974, nas férias da escola primária. Depois 
de regressarmos, ele ainda continuou a ir a França com 
alguma regularidade, durante uns 5-6 anos, e depois 
voltou definitivamente. 

Mais tarde, na adolescência, também conheci jovens 
que integravam juventudes partidárias, movimentos 
políticos, eu próprio cheguei a integrar a Juventude 
Comunista Portuguesa, o Partido Comunista, e depois 
saí. 

E posso admitir que a história familiar, estes princípios e 
o que me fui apercebendo me tenha influenciado nesta 
questão dos valores, da justiça e da igualdade.

Em setembro de 2017, vimos-te emocionado numa 
reunião nacional extraordinária. O que te passou pela 
cabeça nesse momento?

Isso ocorreu num quadro em que tínhamos uma onda 
de enfermeiros a atacar o SEP, a atacar uma coisa que 
eu e outros ajudámos a criar. E, para mais, percebia que 
não tínhamos sido capazes de evitar que os enfermeiros 
fossem atrás de bandeiras populistas e demagógicas e 
empurrados para processos que não iriam ter um bom 
desenlace. E isto, a mim e a outros dirigentes, 
perturbou-me um bocado. 

É atacar o trabalho de uma vida inteira, que ajudámos a 
organizar e a criar, primeiro no meu percurso individual 
e depois no SEP.

E, mesmo nessa altura, já estava ciente do desenlace 
que isto iria ter porque os movimentos inorgânicos sem 
objetivos claros, sem plano, sem agenda e num 
processo assente em radicalismos nunca dá 
transformações positivas. Isto é o que a história nos diz 
e é o que era expectável na enfermagem, assim como 
aconteceu com os motoristas, com os estivadores e etc. 
E como aconteceu no Norte de África.

Como te descreverias em três palavras?

Um gajo honesto, trabalhador e empenhado. E 
determinado, muito determinado.

Estamos a falar de quantos anos de ti no SEP?

Entrei em setembro de 1990, portanto, 30 anos.

������
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Angelo Lucas, fotografia
www.angelolucas.com
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Achas que isso teria consequências no sentido de 
começares a desligar para poderes lidar com a 
frustração, ou como achas que lidarias com um dia 
mau?

Acho que a certa altura há uma resiliência em relação às 
condições adversas dos últimos anos e uma certa 
aceitação como se fosse um quadro de normalidade. 
Esse quadro de dificuldade passou a ser o quadro de 
normalidade, até para as pessoas conseguirem viver e 
trabalhar nesse ambiente, se não seria um drama diário. 

Por isso, em bom rigor, no atual contexto de há vários 
anos, perante estas dificuldades, um dia mau, neste 
momento, seria quase um dia normal.

Quando não estás a representar o sindicato, o que é 
que gostas de fazer?

Primeiro, tenho um hobby que só faço aos fins de 
semana, quando não estou em serviço ao sindicato. 
Faço agricultura sintrópica, que é plantar floresta e 
semear no meio de floresta. Em bom rigor, é 
transformar florestas em florestas comestíveis. Ou seja, 
ter brócolos no meio de eucaliptos, ter couve-flor e 
pimentos no meio da floresta, é esse o meu hobby há 
cinco anos. 

É um corte radical com a agricultura tradicional. Nada 
de agrotóxicos, nem adubos, nem outros produtos 
biológicos para dizimar as pragas porque, tal como o 
pinhal, não tem pragas. Sobrevivem 30 espécies todas 
juntas sem ser regadas. Este é o desafio de há uns 5-6 
anos. 

E como surgiu este hobby na tua vida?

Temos terreno e uma história de produzir coisas para 
casa. Por isso, a questão era: como é que me mantinha 
a produzir coisas para casa, batatas, cebolas, alhos, 
alface... estando em Lisboa? Comecei, há cerca de 8 
anos, a perceber como era o microssistema do pinhal.
Hoje já há uma grande disseminação; vim a 
aperceber-me que no Brasil também havia um indivíduo 
que fazia isso e hoje em Portugal já há uns 30 ou 40 
incluindo uma associação. Mas o ponto central foi: 
como é que eu, a esta distância, conseguia ter bens 
alimentares?  E tenho agora uma tripla vantagem: sem 
muito trabalho, sem agrotóxicos e dá muito mais e 
coisas melhores. E planta-se tudo o que se possa 
imaginar, sobretudo legumes. Um dos elementos 
essenciais é misturar tudo, ao contrário da agricultura 
tradicional.

Depois, gosto daquilo que as pessoas normais gostam: 
ver televisão, ler. 

Leio, essencialmente, livros de história, história dos 
impérios, história dos povos, história dos países. Ajuda 
muito para a atividade, compreender a história das 
estruturas e conjunturas, dos fatores que intervêm, a 
gestão tática de processos, a gestão política, 
estratégica. No lazer, retiram-se elementos relevantes 
para a atividade, para a gestão de processos.

Os teus filhos também são enfermeiros?

O meu filho está em enfermagem, no terceiro ano. 
A minha filha está noutra coisa completamente 
diferente, em ciência política e relações internacionais.

Era inevitável, essa herança?

Por acaso, não. Até porque o meu filho nunca referiu 
que gostava de ser enfermeiro. Foi pensando noutras 
áreas e, no final do 12º ano, na altura das candidaturas, 
escolheu a enfermagem sem nos dizer nada. Chegou e 
disse-nos: “Entrei em enfermagem!” E nós, os pais, 
ficámos surpreendidos, mas dissemos: “Fixe, boa!” Está 
a correr bem, ele está a gostar.

Ela entrou este ano no ISCTE. Portanto, ele mais ligado 
à gestão das pessoas - e ele vai ser bom enfermeiro, é 
bom comunicador, é muito assertivo, muito sensato, 
muito calmo e muito sereno, e gosta de conversar com 
as pessoas idosas das aldeias, por isso ficará bem nos 
Cuidados Continuados… isto diz o pai do filho (risos). 
Ela mais ligada à política.

Discute-se política e saúde à hora ao jantar?

Sim, sim.

E é bom ter essa perspetiva da geração mais nova?

É, porque nos ajuda muitas vezes a desconstruir alguns 
quadros e a perceber questões de comunicação, 
perceber como é que o nosso discurso, altamente 
formatado, o nosso léxico muito próprio, como é que 
isso pode não ser compreensível. É um feedback muito 
bom.

Voltando um pouco atrás: será que nos podias dizer o 
que te levou a ser enfermeiro, qual a motivação? 
Quando decidiste?

A minha opção ficou muito clara a partir do 9º ano. Foi 
nessa altura que optei pela área das Ciências e da 
Saúde e trilhei essa área até ao 11º ano.

E porque é que eu optei? Porque na altura, tinha vários 
elementos na família que eram enfermeiros, três primos 
e outras pessoas conhecidas, e tinha a noção que era 
um curso médio, de curta duração e grande 
empregabilidade. Isso foi o que determinou a decisão. 
Por outro lado, falava bem com as pessoas, gostava de 
cuidar das pessoas; mas não foi, exatamente, uma 
decisão por vocação. 

E o que te levou a optar pelo sindicalismo? 

Lutar por todos e não só lutar diariamente no serviço 
de enfermagem, que também tem a sua luta inerente.
Eu acho que isso tem muito a ver com os princípios 
provenientes da educação familiar, nomeadamente o 
valor da justiça, esta coisa de lidar profundamente mal 
com as injustiças, com as discriminações. 

Já no liceu, andei envolvido no associativismo 
estudantil. Depois de chegar à formação em 
enfermagem, à escola de enfermagem, ajudei a fundar, 
na década de 80, a associação de estudantes de lá e a 
organizar reuniões de estudantes em escolas de 

enfermagem no centro e no norte. Como já era muito 
reivindicativo e muito organizado, e com o contacto 
com esses meus colegas, ajudei a germinar muitas 
associações de estudantes naquelas zonas. E é por essa 
via que eu depois chego ao sindicato. 

Quando passo a exercer a profissão, estava há três ou 
quatro meses a trabalhar, surgiu a questão da avaliação 
do desempenho. Nós, na altura, também éramos 
precários, isto em 86-87, designados como tarefeiros, 
ou seja, não tínhamos um contrato, era a precariedade 
existente à data, não tínhamos férias, não tínhamos 
subsídio de refeição. E, por outro lado, não podíamos 
participar na eleição para a Comissão de Avaliação do 
Desempenho, que era uma comissão paritária. 

Então, associei-me a um grupo de colegas para duas 
coisas: por um lado para, na instituição, podermos 
discutir a situação dos enfermeiros, as férias e o 
subsídio de refeição e, depois, a dinamizar uma lista 
com colegas funcionários para a comissão paritária da 
avaliação do desempenho. Com isto, comecei a ser 
conhecido, por ser mais novo, jovem, dinâmico, e foi 
daí que emergiu a entrada no sindicalismo.

Achaste, então, que seria mais aliciante fazer a luta 
através de um sindicato do que internamente?

É uma boa questão. Eu tinha a noção, já naquela altura, 

que os sindicatos tinham uma capacidade de associação 
capazes de contribuir para fazer esses debates, por 
igualdade e justiça com o coletivo. E tinha a noção que as 
transformações e as mudanças - claro que há sempre 
mudanças locais, ao nível do micro, muito importantes - 
mas que as mudanças mais relevantes passam sempre por 
movimentos coletivos e que esses, sim, é que 
transformam, desde que a ação seja organizada e 
estruturada, com objetivos claros e focada numa agenda 
e num plano, isso sim muda realidades objetivas. Isto na 
altura não era assim tão claro, mas hoje é claríssimo como 
água e os factos comprovam-no. 

A influência dos princípios familiares vem de algum tipo 
de relação da família com a política ou foi ao nível dos 
valores transmitidos?

A minha família tinha alguma ligação à política, mas muito 
pouco. 

O meu pai nunca foi militante, mas era conotado como 
sendo comunista e recebia o Avante, isto ainda no tempo 
da ditadura. Ele trabalhava como calceteiro, para um 
patrão, a fazer estradas e passava muito tempo fora - só 
vinha a casa aos fins de semana e, a certa altura, teve de 
andar meses fora de casa.

Havia um comerciante, denunciante da PIDE, que o 
identificou por ler o Avante e ser contra a guerra colonial, 

isto em finais dos anos 60. O meu pai tinha dois filhos 
homens e uma filha e esse era o grande drama da altura 
e tema de conversa, quando se juntavam, também do  
meu pai. Após a denúncia, passou a integrar a chamada 
Lista Negra contra o regime e por isso teve de emigrar 
para França. Isto, o maior distanciamento do meu pai, 
aconteceu entre os meus 5 e 10 anos e eu fui-me 
apercebendo destas coisas. 

Em 1971, o meu pai veio a Portugal, já legalizado, 
buscar a minha mãe e a minha irmã e fiquei cá eu e o 
meu irmão, um em casa de uma avó e o outro com uma 
tia. Com o 25 de abril, como não se sabia ainda como 
ficaria o país, ele veio buscar-nos e fomos para França, 
em junho de 1974, nas férias da escola primária. Depois 
de regressarmos, ele ainda continuou a ir a França com 
alguma regularidade, durante uns 5-6 anos, e depois 
voltou definitivamente. 

Mais tarde, na adolescência, também conheci jovens 
que integravam juventudes partidárias, movimentos 
políticos, eu próprio cheguei a integrar a Juventude 
Comunista Portuguesa, o Partido Comunista, e depois 
saí. 

E posso admitir que a história familiar, estes princípios e 
o que me fui apercebendo me tenha influenciado nesta 
questão dos valores, da justiça e da igualdade.

Em setembro de 2017, vimos-te emocionado numa 
reunião nacional extraordinária. O que te passou pela 
cabeça nesse momento?

Isso ocorreu num quadro em que tínhamos uma onda 
de enfermeiros a atacar o SEP, a atacar uma coisa que 
eu e outros ajudámos a criar. E, para mais, percebia que 
não tínhamos sido capazes de evitar que os enfermeiros 
fossem atrás de bandeiras populistas e demagógicas e 
empurrados para processos que não iriam ter um bom 
desenlace. E isto, a mim e a outros dirigentes, 
perturbou-me um bocado. 

É atacar o trabalho de uma vida inteira, que ajudámos a 
organizar e a criar, primeiro no meu percurso individual 
e depois no SEP.

E, mesmo nessa altura, já estava ciente do desenlace 
que isto iria ter porque os movimentos inorgânicos sem 
objetivos claros, sem plano, sem agenda e num 
processo assente em radicalismos nunca dá 
transformações positivas. Isto é o que a história nos diz 
e é o que era expectável na enfermagem, assim como 
aconteceu com os motoristas, com os estivadores e etc. 
E como aconteceu no Norte de África.

Como te descreverias em três palavras?

Um gajo honesto, trabalhador e empenhado. E 
determinado, muito determinado.

Estamos a falar de quantos anos de ti no SEP?

Entrei em setembro de 1990, portanto, 30 anos.

perfil



Adjetiva-se “um gajo honesto e determinado”, 
com 30 anos de sindicalismo e uma vida 
guiada pela luta
individual e coletiva contra as injustiças e
a discriminação.

Nascido numa aldeia perto de Coimbra, José 
Carlos Martins faria hoje 33 anos ao serviço do 
IPO de Coimbra, se a vida, a educação e a 
história não tivessem incentivado nele o 
espírito reivindicativo - em nome de todos.

Nesta entrevista, o traço mais próximo e 
íntimo do presidente do Sindicato dos 
Enfermeiros Portugueses.

Se não estivesses a trabalhar no sindicato o que 
estarias a fazer?

Neste momento, estaria no serviço do IPO de Coimbra. 
Atendendo a que tenho 33 anos de curso, já teria feito 
a especialidade e, possivelmente, como boa parte dos 
meus colegas de curso, seria enfermeiro-chefe.

Como imaginas que seriam os dias bons, nessa 
circunstância?

Os dias bons teriam os turnos ritmados, isto é, entrar às 
8h, fazer o turno até às 16h30-17h, e depois não ter 
mais preocupações a partir do momento em que saísse 
do serviço, o que não acontece com o sindicato. 

Portanto, teria uma vida muito mais estável em que as 
preocupações de âmbito profissional estariam cingidas 
ao horário de trabalho normal.

E em relação aos teus pacientes, o que seria um dia 
bom?

Seria um dia em que não falecesse ninguém e em que 
conseguíssemos diminuir notavelmente o sofrimento 
dos internados, cuidar bem das pessoas, termos 
material em número suficiente, isso seria um dia 
excelente. Cuidar bem das pessoas, que é para o que 
fomos treinados como sabemos e queremos fazer.

E, por oposição, um dia mau seria como?

Seria um dia com poucos enfermeiros, em que teríamos 
muita dificuldade em cuidar das pessoas como 
sabemos e gostamos e, nesse aspeto, haverá muitos 
dias maus para os enfermeiros.

Achas que isso teria consequências no sentido de 
começares a desligar para poderes lidar com a 
frustração, ou como achas que lidarias com um dia 
mau?

Acho que a certa altura há uma resiliência em relação às 
condições adversas dos últimos anos e uma certa 
aceitação como se fosse um quadro de normalidade. 
Esse quadro de dificuldade passou a ser o quadro de 
normalidade, até para as pessoas conseguirem viver e 
trabalhar nesse ambiente, se não seria um drama diário. 

Por isso, em bom rigor, no atual contexto de há vários 
anos, perante estas dificuldades, um dia mau, neste 
momento, seria quase um dia normal.

Quando não estás a representar o sindicato, o que é 
que gostas de fazer?

Primeiro, tenho um hobby que só faço aos fins de 
semana, quando não estou em serviço ao sindicato. 
Faço agricultura sintrópica, que é plantar floresta e 
semear no meio de floresta. Em bom rigor, é 
transformar florestas em florestas comestíveis. Ou seja, 
ter brócolos no meio de eucaliptos, ter couve-flor e 
pimentos no meio da floresta, é esse o meu hobby há 
cinco anos. 

É um corte radical com a agricultura tradicional. Nada 
de agrotóxicos, nem adubos, nem outros produtos 
biológicos para dizimar as pragas porque, tal como o 
pinhal, não tem pragas. Sobrevivem 30 espécies todas 
juntas sem ser regadas. Este é o desafio de há uns 5-6 
anos. 

E como surgiu este hobby na tua vida?

Temos terreno e uma história de produzir coisas para 
casa. Por isso, a questão era: como é que me mantinha 
a produzir coisas para casa, batatas, cebolas, alhos, 
alface... estando em Lisboa? Comecei, há cerca de 8 
anos, a perceber como era o microssistema do pinhal.
Hoje já há uma grande disseminação; vim a 
aperceber-me que no Brasil também havia um indivíduo 
que fazia isso e hoje em Portugal já há uns 30 ou 40 
incluindo uma associação. Mas o ponto central foi: 
como é que eu, a esta distância, conseguia ter bens 
alimentares?  E tenho agora uma tripla vantagem: sem 
muito trabalho, sem agrotóxicos e dá muito mais e 
coisas melhores. E planta-se tudo o que se possa 
imaginar, sobretudo legumes. Um dos elementos 
essenciais é misturar tudo, ao contrário da agricultura 
tradicional.

Depois, gosto daquilo que as pessoas normais gostam: 
ver televisão, ler. 

Leio, essencialmente, livros de história, história dos 
impérios, história dos povos, história dos países. Ajuda 
muito para a atividade, compreender a história das 
estruturas e conjunturas, dos fatores que intervêm, a 
gestão tática de processos, a gestão política, 
estratégica. No lazer, retiram-se elementos relevantes 
para a atividade, para a gestão de processos.

Os teus filhos também são enfermeiros?

O meu filho está em enfermagem, no terceiro ano. 
A minha filha está noutra coisa completamente 
diferente, em ciência política e relações internacionais.

Era inevitável, essa herança?

Por acaso, não. Até porque o meu filho nunca referiu 
que gostava de ser enfermeiro. Foi pensando noutras 
áreas e, no final do 12º ano, na altura das candidaturas, 
escolheu a enfermagem sem nos dizer nada. Chegou e 
disse-nos: “Entrei em enfermagem!” E nós, os pais, 
ficámos surpreendidos, mas dissemos: “Fixe, boa!” Está 
a correr bem, ele está a gostar.

Ela entrou este ano no ISCTE. Portanto, ele mais ligado 
à gestão das pessoas - e ele vai ser bom enfermeiro, é 
bom comunicador, é muito assertivo, muito sensato, 
muito calmo e muito sereno, e gosta de conversar com 
as pessoas idosas das aldeias, por isso ficará bem nos 
Cuidados Continuados… isto diz o pai do filho (risos). 
Ela mais ligada à política.

Discute-se política e saúde à hora ao jantar?

Sim, sim.

E é bom ter essa perspetiva da geração mais nova?

É, porque nos ajuda muitas vezes a desconstruir alguns 
quadros e a perceber questões de comunicação, 
perceber como é que o nosso discurso, altamente 
formatado, o nosso léxico muito próprio, como é que 
isso pode não ser compreensível. É um feedback muito 
bom.

Voltando um pouco atrás: será que nos podias dizer o 
que te levou a ser enfermeiro, qual a motivação? 
Quando decidiste?

A minha opção ficou muito clara a partir do 9º ano. Foi 
nessa altura que optei pela área das Ciências e da 
Saúde e trilhei essa área até ao 11º ano.

E porque é que eu optei? Porque na altura, tinha vários 
elementos na família que eram enfermeiros, três primos 
e outras pessoas conhecidas, e tinha a noção que era 
um curso médio, de curta duração e grande 
empregabilidade. Isso foi o que determinou a decisão. 
Por outro lado, falava bem com as pessoas, gostava de 
cuidar das pessoas; mas não foi, exatamente, uma 
decisão por vocação. 

E o que te levou a optar pelo sindicalismo? 

Lutar por todos e não só lutar diariamente no serviço 
de enfermagem, que também tem a sua luta inerente.
Eu acho que isso tem muito a ver com os princípios 
provenientes da educação familiar, nomeadamente o 
valor da justiça, esta coisa de lidar profundamente mal 
com as injustiças, com as discriminações. 

Já no liceu, andei envolvido no associativismo 
estudantil. Depois de chegar à formação em 
enfermagem, à escola de enfermagem, ajudei a fundar, 
na década de 80, a associação de estudantes de lá e a 
organizar reuniões de estudantes em escolas de 

enfermagem no centro e no norte. Como já era muito 
reivindicativo e muito organizado, e com o contacto 
com esses meus colegas, ajudei a germinar muitas 
associações de estudantes naquelas zonas. E é por essa 
via que eu depois chego ao sindicato. 

Quando passo a exercer a profissão, estava há três ou 
quatro meses a trabalhar, surgiu a questão da avaliação 
do desempenho. Nós, na altura, também éramos 
precários, isto em 86-87, designados como tarefeiros, 
ou seja, não tínhamos um contrato, era a precariedade 
existente à data, não tínhamos férias, não tínhamos 
subsídio de refeição. E, por outro lado, não podíamos 
participar na eleição para a Comissão de Avaliação do 
Desempenho, que era uma comissão paritária. 

Então, associei-me a um grupo de colegas para duas 
coisas: por um lado para, na instituição, podermos 
discutir a situação dos enfermeiros, as férias e o 
subsídio de refeição e, depois, a dinamizar uma lista 
com colegas funcionários para a comissão paritária da 
avaliação do desempenho. Com isto, comecei a ser 
conhecido, por ser mais novo, jovem, dinâmico, e foi 
daí que emergiu a entrada no sindicalismo.

Achaste, então, que seria mais aliciante fazer a luta 
através de um sindicato do que internamente?

É uma boa questão. Eu tinha a noção, já naquela altura, 

que os sindicatos tinham uma capacidade de associação 
capazes de contribuir para fazer esses debates, por 
igualdade e justiça com o coletivo. E tinha a noção que as 
transformações e as mudanças - claro que há sempre 
mudanças locais, ao nível do micro, muito importantes - 
mas que as mudanças mais relevantes passam sempre por 
movimentos coletivos e que esses, sim, é que 
transformam, desde que a ação seja organizada e 
estruturada, com objetivos claros e focada numa agenda 
e num plano, isso sim muda realidades objetivas. Isto na 
altura não era assim tão claro, mas hoje é claríssimo como 
água e os factos comprovam-no. 

A influência dos princípios familiares vem de algum tipo 
de relação da família com a política ou foi ao nível dos 
valores transmitidos?

A minha família tinha alguma ligação à política, mas muito 
pouco. 

O meu pai nunca foi militante, mas era conotado como 
sendo comunista e recebia o Avante, isto ainda no tempo 
da ditadura. Ele trabalhava como calceteiro, para um 
patrão, a fazer estradas e passava muito tempo fora - só 
vinha a casa aos fins de semana e, a certa altura, teve de 
andar meses fora de casa.

Havia um comerciante, denunciante da PIDE, que o 
identificou por ler o Avante e ser contra a guerra colonial, 

isto em finais dos anos 60. O meu pai tinha dois filhos 
homens e uma filha e esse era o grande drama da altura 
e tema de conversa, quando se juntavam, também do  
meu pai. Após a denúncia, passou a integrar a chamada 
Lista Negra contra o regime e por isso teve de emigrar 
para França. Isto, o maior distanciamento do meu pai, 
aconteceu entre os meus 5 e 10 anos e eu fui-me 
apercebendo destas coisas. 

Em 1971, o meu pai veio a Portugal, já legalizado, 
buscar a minha mãe e a minha irmã e fiquei cá eu e o 
meu irmão, um em casa de uma avó e o outro com uma 
tia. Com o 25 de abril, como não se sabia ainda como 
ficaria o país, ele veio buscar-nos e fomos para França, 
em junho de 1974, nas férias da escola primária. Depois 
de regressarmos, ele ainda continuou a ir a França com 
alguma regularidade, durante uns 5-6 anos, e depois 
voltou definitivamente. 

Mais tarde, na adolescência, também conheci jovens 
que integravam juventudes partidárias, movimentos 
políticos, eu próprio cheguei a integrar a Juventude 
Comunista Portuguesa, o Partido Comunista, e depois 
saí. 

E posso admitir que a história familiar, estes princípios e 
o que me fui apercebendo me tenha influenciado nesta 
questão dos valores, da justiça e da igualdade.

Em setembro de 2017, vimos-te emocionado numa 
reunião nacional extraordinária. O que te passou pela 
cabeça nesse momento?

Isso ocorreu num quadro em que tínhamos uma onda 
de enfermeiros a atacar o SEP, a atacar uma coisa que 
eu e outros ajudámos a criar. E, para mais, percebia que 
não tínhamos sido capazes de evitar que os enfermeiros 
fossem atrás de bandeiras populistas e demagógicas e 
empurrados para processos que não iriam ter um bom 
desenlace. E isto, a mim e a outros dirigentes, 
perturbou-me um bocado. 

É atacar o trabalho de uma vida inteira, que ajudámos a 
organizar e a criar, primeiro no meu percurso individual 
e depois no SEP.

E, mesmo nessa altura, já estava ciente do desenlace 
que isto iria ter porque os movimentos inorgânicos sem 
objetivos claros, sem plano, sem agenda e num 
processo assente em radicalismos nunca dá 
transformações positivas. Isto é o que a história nos diz 
e é o que era expectável na enfermagem, assim como 
aconteceu com os motoristas, com os estivadores e etc. 
E como aconteceu no Norte de África.

Como te descreverias em três palavras?

Um gajo honesto, trabalhador e empenhado. E 
determinado, muito determinado.

Estamos a falar de quantos anos de ti no SEP?

Entrei em setembro de 1990, portanto, 30 anos.

determinado, 
muito 
determinado
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Achas que isso teria consequências no sentido de 
começares a desligar para poderes lidar com a 
frustração, ou como achas que lidarias com um dia 
mau?

Acho que a certa altura há uma resiliência em relação às 
condições adversas dos últimos anos e uma certa 
aceitação como se fosse um quadro de normalidade. 
Esse quadro de dificuldade passou a ser o quadro de 
normalidade, até para as pessoas conseguirem viver e 
trabalhar nesse ambiente, se não seria um drama diário. 

Por isso, em bom rigor, no atual contexto de há vários 
anos, perante estas dificuldades, um dia mau, neste 
momento, seria quase um dia normal.

Quando não estás a representar o sindicato, o que é 
que gostas de fazer?

Primeiro, tenho um hobby que só faço aos fins de 
semana, quando não estou em serviço ao sindicato. 
Faço agricultura sintrópica, que é plantar floresta e 
semear no meio de floresta. Em bom rigor, é 
transformar florestas em florestas comestíveis. Ou seja, 
ter brócolos no meio de eucaliptos, ter couve-flor e 
pimentos no meio da floresta, é esse o meu hobby há 
cinco anos. 

É um corte radical com a agricultura tradicional. Nada 
de agrotóxicos, nem adubos, nem outros produtos 
biológicos para dizimar as pragas porque, tal como o 
pinhal, não tem pragas. Sobrevivem 30 espécies todas 
juntas sem ser regadas. Este é o desafio de há uns 5-6 
anos. 

cuidar bem das pessoas,
termos material

em n
mero suficiente,
isso seria um dia excelente.

cuidar bem das pessoas,
que 	 para o que fomos treinados

e como sabemos e queremos.

E como surgiu este hobby na tua vida?

Temos terreno e uma história de produzir coisas para 
casa. Por isso, a questão era: como é que me mantinha 
a produzir coisas para casa, batatas, cebolas, alhos, 
alface... estando em Lisboa? Comecei, há cerca de 8 
anos, a perceber como era o microssistema do pinhal.
Hoje já há uma grande disseminação; vim a 
aperceber-me que no Brasil também havia um indivíduo 
que fazia isso e hoje em Portugal já há uns 30 ou 40 
incluindo uma associação. Mas o ponto central foi: 
como é que eu, a esta distância, conseguia ter bens 
alimentares?  E tenho agora uma tripla vantagem: sem 
muito trabalho, sem agrotóxicos e dá muito mais e 
coisas melhores. E planta-se tudo o que se possa 
imaginar, sobretudo legumes. Um dos elementos 
essenciais é misturar tudo, ao contrário da agricultura 
tradicional.

Depois, gosto daquilo que as pessoas normais gostam: 
ver televisão, ler. 

Leio, essencialmente, livros de história, história dos 
impérios, história dos povos, história dos países. Ajuda 
muito para a atividade, compreender a história das 
estruturas e conjunturas, dos fatores que intervêm, a 
gestão tática de processos, a gestão política, 
estratégica. No lazer, retiram-se elementos relevantes 
para a atividade, para a gestão de processos.

Os teus filhos também são enfermeiros?

O meu filho está em enfermagem, no terceiro ano. 
A minha filha está noutra coisa completamente 
diferente, em ciência política e relações internacionais.

Era inevitável, essa herança?

Por acaso, não. Até porque o meu filho nunca referiu 
que gostava de ser enfermeiro. Foi pensando noutras 
áreas e, no final do 12º ano, na altura das candidaturas, 
escolheu a enfermagem sem nos dizer nada. Chegou e 
disse-nos: “Entrei em enfermagem!” E nós, os pais, 
ficámos surpreendidos, mas dissemos: “Fixe, boa!” Está 
a correr bem, ele está a gostar.

Ela entrou este ano no ISCTE. Portanto, ele mais ligado 
à gestão das pessoas - e ele vai ser bom enfermeiro, é 
bom comunicador, é muito assertivo, muito sensato, 
muito calmo e muito sereno, e gosta de conversar com 
as pessoas idosas das aldeias, por isso ficará bem nos 
Cuidados Continuados… isto diz o pai do filho (risos). 
Ela mais ligada à política.

Discute-se política e saúde à hora ao jantar?

Sim, sim.

E é bom ter essa perspetiva da geração mais nova?

É, porque nos ajuda muitas vezes a desconstruir alguns 
quadros e a perceber questões de comunicação, 
perceber como é que o nosso discurso, altamente 
formatado, o nosso léxico muito próprio, como é que 
isso pode não ser compreensível. É um feedback muito 
bom.

Voltando um pouco atrás: será que nos podias dizer o 
que te levou a ser enfermeiro, qual a motivação? 
Quando decidiste?

A minha opção ficou muito clara a partir do 9º ano. Foi 
nessa altura que optei pela área das Ciências e da 
Saúde e trilhei essa área até ao 11º ano.

E porque é que eu optei? Porque na altura, tinha vários 
elementos na família que eram enfermeiros, três primos 
e outras pessoas conhecidas, e tinha a noção que era 
um curso médio, de curta duração e grande 
empregabilidade. Isso foi o que determinou a decisão. 
Por outro lado, falava bem com as pessoas, gostava de 
cuidar das pessoas; mas não foi, exatamente, uma 
decisão por vocação. 

E o que te levou a optar pelo sindicalismo? 

Lutar por todos e não só lutar diariamente no serviço 
de enfermagem, que também tem a sua luta inerente.
Eu acho que isso tem muito a ver com os princípios 
provenientes da educação familiar, nomeadamente o 
valor da justiça, esta coisa de lidar profundamente mal 
com as injustiças, com as discriminações. 

Já no liceu, andei envolvido no associativismo 
estudantil. Depois de chegar à formação em 
enfermagem, à escola de enfermagem, ajudei a fundar, 
na década de 80, a associação de estudantes de lá e a 
organizar reuniões de estudantes em escolas de 

enfermagem no centro e no norte. Como já era muito 
reivindicativo e muito organizado, e com o contacto 
com esses meus colegas, ajudei a germinar muitas 
associações de estudantes naquelas zonas. E é por essa 
via que eu depois chego ao sindicato. 

Quando passo a exercer a profissão, estava há três ou 
quatro meses a trabalhar, surgiu a questão da avaliação 
do desempenho. Nós, na altura, também éramos 
precários, isto em 86-87, designados como tarefeiros, 
ou seja, não tínhamos um contrato, era a precariedade 
existente à data, não tínhamos férias, não tínhamos 
subsídio de refeição. E, por outro lado, não podíamos 
participar na eleição para a Comissão de Avaliação do 
Desempenho, que era uma comissão paritária. 

Então, associei-me a um grupo de colegas para duas 
coisas: por um lado para, na instituição, podermos 
discutir a situação dos enfermeiros, as férias e o 
subsídio de refeição e, depois, a dinamizar uma lista 
com colegas funcionários para a comissão paritária da 
avaliação do desempenho. Com isto, comecei a ser 
conhecido, por ser mais novo, jovem, dinâmico, e foi 
daí que emergiu a entrada no sindicalismo.

Achaste, então, que seria mais aliciante fazer a luta 
através de um sindicato do que internamente?

É uma boa questão. Eu tinha a noção, já naquela altura, 

que os sindicatos tinham uma capacidade de associação 
capazes de contribuir para fazer esses debates, por 
igualdade e justiça com o coletivo. E tinha a noção que as 
transformações e as mudanças - claro que há sempre 
mudanças locais, ao nível do micro, muito importantes - 
mas que as mudanças mais relevantes passam sempre por 
movimentos coletivos e que esses, sim, é que 
transformam, desde que a ação seja organizada e 
estruturada, com objetivos claros e focada numa agenda 
e num plano, isso sim muda realidades objetivas. Isto na 
altura não era assim tão claro, mas hoje é claríssimo como 
água e os factos comprovam-no. 

A influência dos princípios familiares vem de algum tipo 
de relação da família com a política ou foi ao nível dos 
valores transmitidos?

A minha família tinha alguma ligação à política, mas muito 
pouco. 

O meu pai nunca foi militante, mas era conotado como 
sendo comunista e recebia o Avante, isto ainda no tempo 
da ditadura. Ele trabalhava como calceteiro, para um 
patrão, a fazer estradas e passava muito tempo fora - só 
vinha a casa aos fins de semana e, a certa altura, teve de 
andar meses fora de casa.

Havia um comerciante, denunciante da PIDE, que o 
identificou por ler o Avante e ser contra a guerra colonial, 

isto em finais dos anos 60. O meu pai tinha dois filhos 
homens e uma filha e esse era o grande drama da altura 
e tema de conversa, quando se juntavam, também do  
meu pai. Após a denúncia, passou a integrar a chamada 
Lista Negra contra o regime e por isso teve de emigrar 
para França. Isto, o maior distanciamento do meu pai, 
aconteceu entre os meus 5 e 10 anos e eu fui-me 
apercebendo destas coisas. 

Em 1971, o meu pai veio a Portugal, já legalizado, 
buscar a minha mãe e a minha irmã e fiquei cá eu e o 
meu irmão, um em casa de uma avó e o outro com uma 
tia. Com o 25 de abril, como não se sabia ainda como 
ficaria o país, ele veio buscar-nos e fomos para França, 
em junho de 1974, nas férias da escola primária. Depois 
de regressarmos, ele ainda continuou a ir a França com 
alguma regularidade, durante uns 5-6 anos, e depois 
voltou definitivamente. 

Mais tarde, na adolescência, também conheci jovens 
que integravam juventudes partidárias, movimentos 
políticos, eu próprio cheguei a integrar a Juventude 
Comunista Portuguesa, o Partido Comunista, e depois 
saí. 

E posso admitir que a história familiar, estes princípios e 
o que me fui apercebendo me tenha influenciado nesta 
questão dos valores, da justiça e da igualdade.

Em setembro de 2017, vimos-te emocionado numa 
reunião nacional extraordinária. O que te passou pela 
cabeça nesse momento?

Isso ocorreu num quadro em que tínhamos uma onda 
de enfermeiros a atacar o SEP, a atacar uma coisa que 
eu e outros ajudámos a criar. E, para mais, percebia que 
não tínhamos sido capazes de evitar que os enfermeiros 
fossem atrás de bandeiras populistas e demagógicas e 
empurrados para processos que não iriam ter um bom 
desenlace. E isto, a mim e a outros dirigentes, 
perturbou-me um bocado. 

É atacar o trabalho de uma vida inteira, que ajudámos a 
organizar e a criar, primeiro no meu percurso individual 
e depois no SEP.

E, mesmo nessa altura, já estava ciente do desenlace 
que isto iria ter porque os movimentos inorgânicos sem 
objetivos claros, sem plano, sem agenda e num 
processo assente em radicalismos nunca dá 
transformações positivas. Isto é o que a história nos diz 
e é o que era expectável na enfermagem, assim como 
aconteceu com os motoristas, com os estivadores e etc. 
E como aconteceu no Norte de África.

Como te descreverias em três palavras?

Um gajo honesto, trabalhador e empenhado. E 
determinado, muito determinado.

Estamos a falar de quantos anos de ti no SEP?

Entrei em setembro de 1990, portanto, 30 anos.



Achas que isso teria consequências no sentido de 
começares a desligar para poderes lidar com a 
frustração, ou como achas que lidarias com um dia 
mau?

Acho que a certa altura há uma resiliência em relação às 
condições adversas dos últimos anos e uma certa 
aceitação como se fosse um quadro de normalidade. 
Esse quadro de dificuldade passou a ser o quadro de 
normalidade, até para as pessoas conseguirem viver e 
trabalhar nesse ambiente, se não seria um drama diário. 

Por isso, em bom rigor, no atual contexto de há vários 
anos, perante estas dificuldades, um dia mau, neste 
momento, seria quase um dia normal.

Quando não estás a representar o sindicato, o que é 
que gostas de fazer?

Primeiro, tenho um hobby que só faço aos fins de 
semana, quando não estou em serviço ao sindicato. 
Faço agricultura sintrópica, que é plantar floresta e 
semear no meio de floresta. Em bom rigor, é 
transformar florestas em florestas comestíveis. Ou seja, 
ter brócolos no meio de eucaliptos, ter couve-flor e 
pimentos no meio da floresta, é esse o meu hobby há 
cinco anos. 

É um corte radical com a agricultura tradicional. Nada 
de agrotóxicos, nem adubos, nem outros produtos 
biológicos para dizimar as pragas porque, tal como o 
pinhal, não tem pragas. Sobrevivem 30 espécies todas 
juntas sem ser regadas. Este é o desafio de há uns 5-6 
anos. 

E como surgiu este hobby na tua vida?

Temos terreno e uma história de produzir coisas para 
casa. Por isso, a questão era: como é que me mantinha 
a produzir coisas para casa, batatas, cebolas, alhos, 
alface... estando em Lisboa? Comecei, há cerca de 8 
anos, a perceber como era o microssistema do pinhal.
Hoje já há uma grande disseminação; vim a 
aperceber-me que no Brasil também havia um indivíduo 
que fazia isso e hoje em Portugal já há uns 30 ou 40 
incluindo uma associação. Mas o ponto central foi: 
como é que eu, a esta distância, conseguia ter bens 
alimentares?  E tenho agora uma tripla vantagem: sem 
muito trabalho, sem agrotóxicos e dá muito mais e 
coisas melhores. E planta-se tudo o que se possa 
imaginar, sobretudo legumes. Um dos elementos 
essenciais é misturar tudo, ao contrário da agricultura 
tradicional.

Depois, gosto daquilo que as pessoas normais gostam: 
ver televisão, ler. 

Leio, essencialmente, livros de história, história dos 
impérios, história dos povos, história dos países. Ajuda 
muito para a atividade, compreender a história das 
estruturas e conjunturas, dos fatores que intervêm, a 
gestão tática de processos, a gestão política, 
estratégica. No lazer, retiram-se elementos relevantes 
para a atividade, para a gestão de processos.

Os teus filhos também são enfermeiros?

O meu filho está em enfermagem, no terceiro ano. 
A minha filha está noutra coisa completamente 
diferente, em ciência política e relações internacionais.

Era inevitável, essa herança?

Por acaso, não. Até porque o meu filho nunca referiu 
que gostava de ser enfermeiro. Foi pensando noutras 
áreas e, no final do 12º ano, na altura das candidaturas, 
escolheu a enfermagem sem nos dizer nada. Chegou e 
disse-nos: “Entrei em enfermagem!” E nós, os pais, 
ficámos surpreendidos, mas dissemos: “Fixe, boa!” Está 
a correr bem, ele está a gostar.

Ela entrou este ano no ISCTE. Portanto, ele mais ligado 
à gestão das pessoas - e ele vai ser bom enfermeiro, é 
bom comunicador, é muito assertivo, muito sensato, 
muito calmo e muito sereno, e gosta de conversar com 
as pessoas idosas das aldeias, por isso ficará bem nos 
Cuidados Continuados… isto diz o pai do filho (risos). 
Ela mais ligada à política.

Discute-se política e saúde à hora ao jantar?

Sim, sim.

E é bom ter essa perspetiva da geração mais nova?

É, porque nos ajuda muitas vezes a desconstruir alguns 
quadros e a perceber questões de comunicação, 
perceber como é que o nosso discurso, altamente 
formatado, o nosso léxico muito próprio, como é que 
isso pode não ser compreensível. É um feedback muito 
bom.

�eio, essencialmente, 
livros de hist�ria,

hist�ria dos imp	rios,
 hist�ria dos povos,
hist�ria dos pa�ses. 

Voltando um pouco atrás: será que nos podias dizer o 
que te levou a ser enfermeiro, qual a motivação? 
Quando decidiste?

A minha opção ficou muito clara a partir do 9º ano. Foi 
nessa altura que optei pela área das Ciências e da 
Saúde e trilhei essa área até ao 11º ano.

E porque é que eu optei? Porque na altura, tinha vários 
elementos na família que eram enfermeiros, três primos 
e outras pessoas conhecidas, e tinha a noção que era 
um curso médio, de curta duração e grande 
empregabilidade. Isso foi o que determinou a decisão. 
Por outro lado, falava bem com as pessoas, gostava de 
cuidar das pessoas; mas não foi, exatamente, uma 
decisão por vocação. 

E o que te levou a optar pelo sindicalismo? 

Lutar por todos e não só lutar diariamente no serviço 
de enfermagem, que também tem a sua luta inerente.
Eu acho que isso tem muito a ver com os princípios 
provenientes da educação familiar, nomeadamente o 
valor da justiça, esta coisa de lidar profundamente mal 
com as injustiças, com as discriminações. 

Já no liceu, andei envolvido no associativismo 
estudantil. Depois de chegar à formação em 
enfermagem, à escola de enfermagem, ajudei a fundar, 
na década de 80, a associação de estudantes de lá e a 
organizar reuniões de estudantes em escolas de 

enfermagem no centro e no norte. Como já era muito 
reivindicativo e muito organizado, e com o contacto 
com esses meus colegas, ajudei a germinar muitas 
associações de estudantes naquelas zonas. E é por essa 
via que eu depois chego ao sindicato. 

Quando passo a exercer a profissão, estava há três ou 
quatro meses a trabalhar, surgiu a questão da avaliação 
do desempenho. Nós, na altura, também éramos 
precários, isto em 86-87, designados como tarefeiros, 
ou seja, não tínhamos um contrato, era a precariedade 
existente à data, não tínhamos férias, não tínhamos 
subsídio de refeição. E, por outro lado, não podíamos 
participar na eleição para a Comissão de Avaliação do 
Desempenho, que era uma comissão paritária. 

Então, associei-me a um grupo de colegas para duas 
coisas: por um lado para, na instituição, podermos 
discutir a situação dos enfermeiros, as férias e o 
subsídio de refeição e, depois, a dinamizar uma lista 
com colegas funcionários para a comissão paritária da 
avaliação do desempenho. Com isto, comecei a ser 
conhecido, por ser mais novo, jovem, dinâmico, e foi 
daí que emergiu a entrada no sindicalismo.

Achaste, então, que seria mais aliciante fazer a luta 
através de um sindicato do que internamente?

É uma boa questão. Eu tinha a noção, já naquela altura, 

que os sindicatos tinham uma capacidade de associação 
capazes de contribuir para fazer esses debates, por 
igualdade e justiça com o coletivo. E tinha a noção que as 
transformações e as mudanças - claro que há sempre 
mudanças locais, ao nível do micro, muito importantes - 
mas que as mudanças mais relevantes passam sempre por 
movimentos coletivos e que esses, sim, é que 
transformam, desde que a ação seja organizada e 
estruturada, com objetivos claros e focada numa agenda 
e num plano, isso sim muda realidades objetivas. Isto na 
altura não era assim tão claro, mas hoje é claríssimo como 
água e os factos comprovam-no. 

A influência dos princípios familiares vem de algum tipo 
de relação da família com a política ou foi ao nível dos 
valores transmitidos?

A minha família tinha alguma ligação à política, mas muito 
pouco. 

O meu pai nunca foi militante, mas era conotado como 
sendo comunista e recebia o Avante, isto ainda no tempo 
da ditadura. Ele trabalhava como calceteiro, para um 
patrão, a fazer estradas e passava muito tempo fora - só 
vinha a casa aos fins de semana e, a certa altura, teve de 
andar meses fora de casa.

Havia um comerciante, denunciante da PIDE, que o 
identificou por ler o Avante e ser contra a guerra colonial, 

isto em finais dos anos 60. O meu pai tinha dois filhos 
homens e uma filha e esse era o grande drama da altura 
e tema de conversa, quando se juntavam, também do  
meu pai. Após a denúncia, passou a integrar a chamada 
Lista Negra contra o regime e por isso teve de emigrar 
para França. Isto, o maior distanciamento do meu pai, 
aconteceu entre os meus 5 e 10 anos e eu fui-me 
apercebendo destas coisas. 

Em 1971, o meu pai veio a Portugal, já legalizado, 
buscar a minha mãe e a minha irmã e fiquei cá eu e o 
meu irmão, um em casa de uma avó e o outro com uma 
tia. Com o 25 de abril, como não se sabia ainda como 
ficaria o país, ele veio buscar-nos e fomos para França, 
em junho de 1974, nas férias da escola primária. Depois 
de regressarmos, ele ainda continuou a ir a França com 
alguma regularidade, durante uns 5-6 anos, e depois 
voltou definitivamente. 

Mais tarde, na adolescência, também conheci jovens 
que integravam juventudes partidárias, movimentos 
políticos, eu próprio cheguei a integrar a Juventude 
Comunista Portuguesa, o Partido Comunista, e depois 
saí. 

E posso admitir que a história familiar, estes princípios e 
o que me fui apercebendo me tenha influenciado nesta 
questão dos valores, da justiça e da igualdade.

Em setembro de 2017, vimos-te emocionado numa 
reunião nacional extraordinária. O que te passou pela 
cabeça nesse momento?

Isso ocorreu num quadro em que tínhamos uma onda 
de enfermeiros a atacar o SEP, a atacar uma coisa que 
eu e outros ajudámos a criar. E, para mais, percebia que 
não tínhamos sido capazes de evitar que os enfermeiros 
fossem atrás de bandeiras populistas e demagógicas e 
empurrados para processos que não iriam ter um bom 
desenlace. E isto, a mim e a outros dirigentes, 
perturbou-me um bocado. 

É atacar o trabalho de uma vida inteira, que ajudámos a 
organizar e a criar, primeiro no meu percurso individual 
e depois no SEP.

E, mesmo nessa altura, já estava ciente do desenlace 
que isto iria ter porque os movimentos inorgânicos sem 
objetivos claros, sem plano, sem agenda e num 
processo assente em radicalismos nunca dá 
transformações positivas. Isto é o que a história nos diz 
e é o que era expectável na enfermagem, assim como 
aconteceu com os motoristas, com os estivadores e etc. 
E como aconteceu no Norte de África.

Como te descreverias em três palavras?

Um gajo honesto, trabalhador e empenhado. E 
determinado, muito determinado.

Estamos a falar de quantos anos de ti no SEP?

Entrei em setembro de 1990, portanto, 30 anos.
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Achas que isso teria consequências no sentido de 
começares a desligar para poderes lidar com a 
frustração, ou como achas que lidarias com um dia 
mau?

Acho que a certa altura há uma resiliência em relação às 
condições adversas dos últimos anos e uma certa 
aceitação como se fosse um quadro de normalidade. 
Esse quadro de dificuldade passou a ser o quadro de 
normalidade, até para as pessoas conseguirem viver e 
trabalhar nesse ambiente, se não seria um drama diário. 

Por isso, em bom rigor, no atual contexto de há vários 
anos, perante estas dificuldades, um dia mau, neste 
momento, seria quase um dia normal.

Quando não estás a representar o sindicato, o que é 
que gostas de fazer?

Primeiro, tenho um hobby que só faço aos fins de 
semana, quando não estou em serviço ao sindicato. 
Faço agricultura sintrópica, que é plantar floresta e 
semear no meio de floresta. Em bom rigor, é 
transformar florestas em florestas comestíveis. Ou seja, 
ter brócolos no meio de eucaliptos, ter couve-flor e 
pimentos no meio da floresta, é esse o meu hobby há 
cinco anos. 

É um corte radical com a agricultura tradicional. Nada 
de agrotóxicos, nem adubos, nem outros produtos 
biológicos para dizimar as pragas porque, tal como o 
pinhal, não tem pragas. Sobrevivem 30 espécies todas 
juntas sem ser regadas. Este é o desafio de há uns 5-6 
anos. 

E como surgiu este hobby na tua vida?

Temos terreno e uma história de produzir coisas para 
casa. Por isso, a questão era: como é que me mantinha 
a produzir coisas para casa, batatas, cebolas, alhos, 
alface... estando em Lisboa? Comecei, há cerca de 8 
anos, a perceber como era o microssistema do pinhal.
Hoje já há uma grande disseminação; vim a 
aperceber-me que no Brasil também havia um indivíduo 
que fazia isso e hoje em Portugal já há uns 30 ou 40 
incluindo uma associação. Mas o ponto central foi: 
como é que eu, a esta distância, conseguia ter bens 
alimentares?  E tenho agora uma tripla vantagem: sem 
muito trabalho, sem agrotóxicos e dá muito mais e 
coisas melhores. E planta-se tudo o que se possa 
imaginar, sobretudo legumes. Um dos elementos 
essenciais é misturar tudo, ao contrário da agricultura 
tradicional.

Depois, gosto daquilo que as pessoas normais gostam: 
ver televisão, ler. 

Leio, essencialmente, livros de história, história dos 
impérios, história dos povos, história dos países. Ajuda 
muito para a atividade, compreender a história das 
estruturas e conjunturas, dos fatores que intervêm, a 
gestão tática de processos, a gestão política, 
estratégica. No lazer, retiram-se elementos relevantes 
para a atividade, para a gestão de processos.

Os teus filhos também são enfermeiros?

O meu filho está em enfermagem, no terceiro ano. 
A minha filha está noutra coisa completamente 
diferente, em ciência política e relações internacionais.

Era inevitável, essa herança?

Por acaso, não. Até porque o meu filho nunca referiu 
que gostava de ser enfermeiro. Foi pensando noutras 
áreas e, no final do 12º ano, na altura das candidaturas, 
escolheu a enfermagem sem nos dizer nada. Chegou e 
disse-nos: “Entrei em enfermagem!” E nós, os pais, 
ficámos surpreendidos, mas dissemos: “Fixe, boa!” Está 
a correr bem, ele está a gostar.

Ela entrou este ano no ISCTE. Portanto, ele mais ligado 
à gestão das pessoas - e ele vai ser bom enfermeiro, é 
bom comunicador, é muito assertivo, muito sensato, 
muito calmo e muito sereno, e gosta de conversar com 
as pessoas idosas das aldeias, por isso ficará bem nos 
Cuidados Continuados… isto diz o pai do filho (risos). 
Ela mais ligada à política.

Discute-se política e saúde à hora ao jantar?

Sim, sim.

E é bom ter essa perspetiva da geração mais nova?

É, porque nos ajuda muitas vezes a desconstruir alguns 
quadros e a perceber questões de comunicação, 
perceber como é que o nosso discurso, altamente 
formatado, o nosso léxico muito próprio, como é que 
isso pode não ser compreensível. É um feedback muito 
bom.

Voltando um pouco atrás: será que nos podias dizer o 
que te levou a ser enfermeiro, qual a motivação? 
Quando decidiste?

A minha opção ficou muito clara a partir do 9º ano. Foi 
nessa altura que optei pela área das Ciências e da 
Saúde e trilhei essa área até ao 11º ano.

E porque é que eu optei? Porque na altura, tinha vários 
elementos na família que eram enfermeiros, três primos 
e outras pessoas conhecidas, e tinha a noção que era 
um curso médio, de curta duração e grande 
empregabilidade. Isso foi o que determinou a decisão. 
Por outro lado, falava bem com as pessoas, gostava de 
cuidar das pessoas; mas não foi, exatamente, uma 
decisão por vocação. 

E o que te levou a optar pelo sindicalismo? 

Lutar por todos e não só lutar diariamente no serviço 
de enfermagem, que também tem a sua luta inerente.
Eu acho que isso tem muito a ver com os princípios 
provenientes da educação familiar, nomeadamente o 
valor da justiça, esta coisa de lidar profundamente mal 
com as injustiças, com as discriminações. 

Já no liceu, andei envolvido no associativismo 
estudantil. Depois de chegar à formação em 
enfermagem, à escola de enfermagem, ajudei a fundar, 
na década de 80, a associação de estudantes de lá e a 
organizar reuniões de estudantes em escolas de 

enfermagem no centro e no norte. Como já era muito 
reivindicativo e muito organizado, e com o contacto 
com esses meus colegas, ajudei a germinar muitas 
associações de estudantes naquelas zonas. E é por essa 
via que eu depois chego ao sindicato. 

Quando passo a exercer a profissão, estava há três ou 
quatro meses a trabalhar, surgiu a questão da avaliação 
do desempenho. Nós, na altura, também éramos 
precários, isto em 86-87, designados como tarefeiros, 
ou seja, não tínhamos um contrato, era a precariedade 
existente à data, não tínhamos férias, não tínhamos 
subsídio de refeição. E, por outro lado, não podíamos 
participar na eleição para a Comissão de Avaliação do 
Desempenho, que era uma comissão paritária. 

Então, associei-me a um grupo de colegas para duas 
coisas: por um lado para, na instituição, podermos 
discutir a situação dos enfermeiros, as férias e o 
subsídio de refeição e, depois, a dinamizar uma lista 
com colegas funcionários para a comissão paritária da 
avaliação do desempenho. Com isto, comecei a ser 
conhecido, por ser mais novo, jovem, dinâmico, e foi 
daí que emergiu a entrada no sindicalismo.

Achaste, então, que seria mais aliciante fazer a luta 
através de um sindicato do que internamente?

É uma boa questão. Eu tinha a noção, já naquela altura, 

que os sindicatos tinham uma capacidade de associação 
capazes de contribuir para fazer esses debates, por 
igualdade e justiça com o coletivo. E tinha a noção que as 
transformações e as mudanças - claro que há sempre 
mudanças locais, ao nível do micro, muito importantes - 
mas que as mudanças mais relevantes passam sempre por 
movimentos coletivos e que esses, sim, é que 
transformam, desde que a ação seja organizada e 
estruturada, com objetivos claros e focada numa agenda 
e num plano, isso sim muda realidades objetivas. Isto na 
altura não era assim tão claro, mas hoje é claríssimo como 
água e os factos comprovam-no. 

A influência dos princípios familiares vem de algum tipo 
de relação da família com a política ou foi ao nível dos 
valores transmitidos?

A minha família tinha alguma ligação à política, mas muito 
pouco. 

O meu pai nunca foi militante, mas era conotado como 
sendo comunista e recebia o Avante, isto ainda no tempo 
da ditadura. Ele trabalhava como calceteiro, para um 
patrão, a fazer estradas e passava muito tempo fora - só 
vinha a casa aos fins de semana e, a certa altura, teve de 
andar meses fora de casa.

Havia um comerciante, denunciante da PIDE, que o 
identificou por ler o Avante e ser contra a guerra colonial, 

isto em finais dos anos 60. O meu pai tinha dois filhos 
homens e uma filha e esse era o grande drama da altura 
e tema de conversa, quando se juntavam, também do  
meu pai. Após a denúncia, passou a integrar a chamada 
Lista Negra contra o regime e por isso teve de emigrar 
para França. Isto, o maior distanciamento do meu pai, 
aconteceu entre os meus 5 e 10 anos e eu fui-me 
apercebendo destas coisas. 

Em 1971, o meu pai veio a Portugal, já legalizado, 
buscar a minha mãe e a minha irmã e fiquei cá eu e o 
meu irmão, um em casa de uma avó e o outro com uma 
tia. Com o 25 de abril, como não se sabia ainda como 
ficaria o país, ele veio buscar-nos e fomos para França, 
em junho de 1974, nas férias da escola primária. Depois 
de regressarmos, ele ainda continuou a ir a França com 
alguma regularidade, durante uns 5-6 anos, e depois 
voltou definitivamente. 

Mais tarde, na adolescência, também conheci jovens 
que integravam juventudes partidárias, movimentos 
políticos, eu próprio cheguei a integrar a Juventude 
Comunista Portuguesa, o Partido Comunista, e depois 
saí. 

E posso admitir que a história familiar, estes princípios e 
o que me fui apercebendo me tenha influenciado nesta 
questão dos valores, da justiça e da igualdade.

Em setembro de 2017, vimos-te emocionado numa 
reunião nacional extraordinária. O que te passou pela 
cabeça nesse momento?

Isso ocorreu num quadro em que tínhamos uma onda 
de enfermeiros a atacar o SEP, a atacar uma coisa que 
eu e outros ajudámos a criar. E, para mais, percebia que 
não tínhamos sido capazes de evitar que os enfermeiros 
fossem atrás de bandeiras populistas e demagógicas e 
empurrados para processos que não iriam ter um bom 
desenlace. E isto, a mim e a outros dirigentes, 
perturbou-me um bocado. 

É atacar o trabalho de uma vida inteira, que ajudámos a 
organizar e a criar, primeiro no meu percurso individual 
e depois no SEP.

E, mesmo nessa altura, já estava ciente do desenlace 
que isto iria ter porque os movimentos inorgânicos sem 
objetivos claros, sem plano, sem agenda e num 
processo assente em radicalismos nunca dá 
transformações positivas. Isto é o que a história nos diz 
e é o que era expectável na enfermagem, assim como 
aconteceu com os motoristas, com os estivadores e etc. 
E como aconteceu no Norte de África.

Como te descreverias em três palavras?

Um gajo honesto, trabalhador e empenhado. E 
determinado, muito determinado.

Estamos a falar de quantos anos de ti no SEP?

Entrei em setembro de 1990, portanto, 30 anos.



Achas que isso teria consequências no sentido de 
começares a desligar para poderes lidar com a 
frustração, ou como achas que lidarias com um dia 
mau?

Acho que a certa altura há uma resiliência em relação às 
condições adversas dos últimos anos e uma certa 
aceitação como se fosse um quadro de normalidade. 
Esse quadro de dificuldade passou a ser o quadro de 
normalidade, até para as pessoas conseguirem viver e 
trabalhar nesse ambiente, se não seria um drama diário. 

Por isso, em bom rigor, no atual contexto de há vários 
anos, perante estas dificuldades, um dia mau, neste 
momento, seria quase um dia normal.

Quando não estás a representar o sindicato, o que é 
que gostas de fazer?

Primeiro, tenho um hobby que só faço aos fins de 
semana, quando não estou em serviço ao sindicato. 
Faço agricultura sintrópica, que é plantar floresta e 
semear no meio de floresta. Em bom rigor, é 
transformar florestas em florestas comestíveis. Ou seja, 
ter brócolos no meio de eucaliptos, ter couve-flor e 
pimentos no meio da floresta, é esse o meu hobby há 
cinco anos. 

É um corte radical com a agricultura tradicional. Nada 
de agrotóxicos, nem adubos, nem outros produtos 
biológicos para dizimar as pragas porque, tal como o 
pinhal, não tem pragas. Sobrevivem 30 espécies todas 
juntas sem ser regadas. Este é o desafio de há uns 5-6 
anos. 

E como surgiu este hobby na tua vida?

Temos terreno e uma história de produzir coisas para 
casa. Por isso, a questão era: como é que me mantinha 
a produzir coisas para casa, batatas, cebolas, alhos, 
alface... estando em Lisboa? Comecei, há cerca de 8 
anos, a perceber como era o microssistema do pinhal.
Hoje já há uma grande disseminação; vim a 
aperceber-me que no Brasil também havia um indivíduo 
que fazia isso e hoje em Portugal já há uns 30 ou 40 
incluindo uma associação. Mas o ponto central foi: 
como é que eu, a esta distância, conseguia ter bens 
alimentares?  E tenho agora uma tripla vantagem: sem 
muito trabalho, sem agrotóxicos e dá muito mais e 
coisas melhores. E planta-se tudo o que se possa 
imaginar, sobretudo legumes. Um dos elementos 
essenciais é misturar tudo, ao contrário da agricultura 
tradicional.

Depois, gosto daquilo que as pessoas normais gostam: 
ver televisão, ler. 

Leio, essencialmente, livros de história, história dos 
impérios, história dos povos, história dos países. Ajuda 
muito para a atividade, compreender a história das 
estruturas e conjunturas, dos fatores que intervêm, a 
gestão tática de processos, a gestão política, 
estratégica. No lazer, retiram-se elementos relevantes 
para a atividade, para a gestão de processos.

Os teus filhos também são enfermeiros?

O meu filho está em enfermagem, no terceiro ano. 
A minha filha está noutra coisa completamente 
diferente, em ciência política e relações internacionais.

Era inevitável, essa herança?

Por acaso, não. Até porque o meu filho nunca referiu 
que gostava de ser enfermeiro. Foi pensando noutras 
áreas e, no final do 12º ano, na altura das candidaturas, 
escolheu a enfermagem sem nos dizer nada. Chegou e 
disse-nos: “Entrei em enfermagem!” E nós, os pais, 
ficámos surpreendidos, mas dissemos: “Fixe, boa!” Está 
a correr bem, ele está a gostar.

Ela entrou este ano no ISCTE. Portanto, ele mais ligado 
à gestão das pessoas - e ele vai ser bom enfermeiro, é 
bom comunicador, é muito assertivo, muito sensato, 
muito calmo e muito sereno, e gosta de conversar com 
as pessoas idosas das aldeias, por isso ficará bem nos 
Cuidados Continuados… isto diz o pai do filho (risos). 
Ela mais ligada à política.

Discute-se política e saúde à hora ao jantar?

Sim, sim.

E é bom ter essa perspetiva da geração mais nova?

É, porque nos ajuda muitas vezes a desconstruir alguns 
quadros e a perceber questões de comunicação, 
perceber como é que o nosso discurso, altamente 
formatado, o nosso léxico muito próprio, como é que 
isso pode não ser compreensível. É um feedback muito 
bom.

Voltando um pouco atrás: será que nos podias dizer o 
que te levou a ser enfermeiro, qual a motivação? 
Quando decidiste?

A minha opção ficou muito clara a partir do 9º ano. Foi 
nessa altura que optei pela área das Ciências e da 
Saúde e trilhei essa área até ao 11º ano.

E porque é que eu optei? Porque na altura, tinha vários 
elementos na família que eram enfermeiros, três primos 
e outras pessoas conhecidas, e tinha a noção que era 
um curso médio, de curta duração e grande 
empregabilidade. Isso foi o que determinou a decisão. 
Por outro lado, falava bem com as pessoas, gostava de 
cuidar das pessoas; mas não foi, exatamente, uma 
decisão por vocação. 

E o que te levou a optar pelo sindicalismo? 

Lutar por todos e não só lutar diariamente no serviço 
de enfermagem, que também tem a sua luta inerente.
Eu acho que isso tem muito a ver com os princípios 
provenientes da educação familiar, nomeadamente o 
valor da justiça, esta coisa de lidar profundamente mal 
com as injustiças, com as discriminações. 

Já no liceu, andei envolvido no associativismo 
estudantil. Depois de chegar à formação em 
enfermagem, à escola de enfermagem, ajudei a fundar, 
na década de 80, a associação de estudantes de lá e a 
organizar reuniões de estudantes em escolas de 

enfermagem no centro e no norte. Como já era muito 
reivindicativo e muito organizado, e com o contacto 
com esses meus colegas, ajudei a germinar muitas 
associações de estudantes naquelas zonas. E é por essa 
via que eu depois chego ao sindicato. 

Quando passo a exercer a profissão, estava há três ou 
quatro meses a trabalhar, surgiu a questão da avaliação 
do desempenho. Nós, na altura, também éramos 
precários, isto em 86-87, designados como tarefeiros, 
ou seja, não tínhamos um contrato, era a precariedade 
existente à data, não tínhamos férias, não tínhamos 
subsídio de refeição. E, por outro lado, não podíamos 
participar na eleição para a Comissão de Avaliação do 
Desempenho, que era uma comissão paritária. 

Então, associei-me a um grupo de colegas para duas 
coisas: por um lado para, na instituição, podermos 
discutir a situação dos enfermeiros, as férias e o 
subsídio de refeição e, depois, a dinamizar uma lista 
com colegas funcionários para a comissão paritária da 
avaliação do desempenho. Com isto, comecei a ser 
conhecido, por ser mais novo, jovem, dinâmico, e foi 
daí que emergiu a entrada no sindicalismo.

Achaste, então, que seria mais aliciante fazer a luta 
através de um sindicato do que internamente?

É uma boa questão. Eu tinha a noção, já naquela altura, 

que os sindicatos tinham uma capacidade de associação 
capazes de contribuir para fazer esses debates, por 
igualdade e justiça com o coletivo. E tinha a noção que as 
transformações e as mudanças - claro que há sempre 
mudanças locais, ao nível do micro, muito importantes - 
mas que as mudanças mais relevantes passam sempre por 
movimentos coletivos e que esses, sim, é que 
transformam, desde que a ação seja organizada e 
estruturada, com objetivos claros e focada numa agenda 
e num plano, isso sim muda realidades objetivas. Isto na 
altura não era assim tão claro, mas hoje é claríssimo como 
água e os factos comprovam-no. 

A influência dos princípios familiares vem de algum tipo 
de relação da família com a política ou foi ao nível dos 
valores transmitidos?

A minha família tinha alguma ligação à política, mas muito 
pouco. 

O meu pai nunca foi militante, mas era conotado como 
sendo comunista e recebia o Avante, isto ainda no tempo 
da ditadura. Ele trabalhava como calceteiro, para um 
patrão, a fazer estradas e passava muito tempo fora - só 
vinha a casa aos fins de semana e, a certa altura, teve de 
andar meses fora de casa.

Havia um comerciante, denunciante da PIDE, que o 
identificou por ler o Avante e ser contra a guerra colonial, 

isto em finais dos anos 60. O meu pai tinha dois filhos 
homens e uma filha e esse era o grande drama da altura 
e tema de conversa, quando se juntavam, também do  
meu pai. Após a denúncia, passou a integrar a chamada 
Lista Negra contra o regime e por isso teve de emigrar 
para França. Isto, o maior distanciamento do meu pai, 
aconteceu entre os meus 5 e 10 anos e eu fui-me 
apercebendo destas coisas. 

Em 1971, o meu pai veio a Portugal, já legalizado, 
buscar a minha mãe e a minha irmã e fiquei cá eu e o 
meu irmão, um em casa de uma avó e o outro com uma 
tia. Com o 25 de abril, como não se sabia ainda como 
ficaria o país, ele veio buscar-nos e fomos para França, 
em junho de 1974, nas férias da escola primária. Depois 
de regressarmos, ele ainda continuou a ir a França com 
alguma regularidade, durante uns 5-6 anos, e depois 
voltou definitivamente. 

Mais tarde, na adolescência, também conheci jovens 
que integravam juventudes partidárias, movimentos 
políticos, eu próprio cheguei a integrar a Juventude 
Comunista Portuguesa, o Partido Comunista, e depois 
saí. 

E posso admitir que a história familiar, estes princípios e 
o que me fui apercebendo me tenha influenciado nesta 
questão dos valores, da justiça e da igualdade.

Em setembro de 2017, vimos-te emocionado numa 
reunião nacional extraordinária. O que te passou pela 
cabeça nesse momento?

Isso ocorreu num quadro em que tínhamos uma onda 
de enfermeiros a atacar o SEP, a atacar uma coisa que 
eu e outros ajudámos a criar. E, para mais, percebia que 
não tínhamos sido capazes de evitar que os enfermeiros 
fossem atrás de bandeiras populistas e demagógicas e 
empurrados para processos que não iriam ter um bom 
desenlace. E isto, a mim e a outros dirigentes, 
perturbou-me um bocado. 

É atacar o trabalho de uma vida inteira, que ajudámos a 
organizar e a criar, primeiro no meu percurso individual 
e depois no SEP.

E, mesmo nessa altura, já estava ciente do desenlace 
que isto iria ter porque os movimentos inorgânicos sem 
objetivos claros, sem plano, sem agenda e num 
processo assente em radicalismos nunca dá 
transformações positivas. Isto é o que a história nos diz 
e é o que era expectável na enfermagem, assim como 
aconteceu com os motoristas, com os estivadores e etc. 
E como aconteceu no Norte de África.

Como te descreverias em três palavras?

Um gajo honesto, trabalhador e empenhado. E 
determinado, muito determinado.

Estamos a falar de quantos anos de ti no SEP?

Entrei em setembro de 1990, portanto, 30 anos.
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Achas que isso teria consequências no sentido de 
começares a desligar para poderes lidar com a 
frustração, ou como achas que lidarias com um dia 
mau?

Acho que a certa altura há uma resiliência em relação às 
condições adversas dos últimos anos e uma certa 
aceitação como se fosse um quadro de normalidade. 
Esse quadro de dificuldade passou a ser o quadro de 
normalidade, até para as pessoas conseguirem viver e 
trabalhar nesse ambiente, se não seria um drama diário. 

Por isso, em bom rigor, no atual contexto de há vários 
anos, perante estas dificuldades, um dia mau, neste 
momento, seria quase um dia normal.

Quando não estás a representar o sindicato, o que é 
que gostas de fazer?

Primeiro, tenho um hobby que só faço aos fins de 
semana, quando não estou em serviço ao sindicato. 
Faço agricultura sintrópica, que é plantar floresta e 
semear no meio de floresta. Em bom rigor, é 
transformar florestas em florestas comestíveis. Ou seja, 
ter brócolos no meio de eucaliptos, ter couve-flor e 
pimentos no meio da floresta, é esse o meu hobby há 
cinco anos. 

É um corte radical com a agricultura tradicional. Nada 
de agrotóxicos, nem adubos, nem outros produtos 
biológicos para dizimar as pragas porque, tal como o 
pinhal, não tem pragas. Sobrevivem 30 espécies todas 
juntas sem ser regadas. Este é o desafio de há uns 5-6 
anos. 

E como surgiu este hobby na tua vida?

Temos terreno e uma história de produzir coisas para 
casa. Por isso, a questão era: como é que me mantinha 
a produzir coisas para casa, batatas, cebolas, alhos, 
alface... estando em Lisboa? Comecei, há cerca de 8 
anos, a perceber como era o microssistema do pinhal.
Hoje já há uma grande disseminação; vim a 
aperceber-me que no Brasil também havia um indivíduo 
que fazia isso e hoje em Portugal já há uns 30 ou 40 
incluindo uma associação. Mas o ponto central foi: 
como é que eu, a esta distância, conseguia ter bens 
alimentares?  E tenho agora uma tripla vantagem: sem 
muito trabalho, sem agrotóxicos e dá muito mais e 
coisas melhores. E planta-se tudo o que se possa 
imaginar, sobretudo legumes. Um dos elementos 
essenciais é misturar tudo, ao contrário da agricultura 
tradicional.

Depois, gosto daquilo que as pessoas normais gostam: 
ver televisão, ler. 

Leio, essencialmente, livros de história, história dos 
impérios, história dos povos, história dos países. Ajuda 
muito para a atividade, compreender a história das 
estruturas e conjunturas, dos fatores que intervêm, a 
gestão tática de processos, a gestão política, 
estratégica. No lazer, retiram-se elementos relevantes 
para a atividade, para a gestão de processos.

Os teus filhos também são enfermeiros?

O meu filho está em enfermagem, no terceiro ano. 
A minha filha está noutra coisa completamente 
diferente, em ciência política e relações internacionais.

Era inevitável, essa herança?

Por acaso, não. Até porque o meu filho nunca referiu 
que gostava de ser enfermeiro. Foi pensando noutras 
áreas e, no final do 12º ano, na altura das candidaturas, 
escolheu a enfermagem sem nos dizer nada. Chegou e 
disse-nos: “Entrei em enfermagem!” E nós, os pais, 
ficámos surpreendidos, mas dissemos: “Fixe, boa!” Está 
a correr bem, ele está a gostar.

Ela entrou este ano no ISCTE. Portanto, ele mais ligado 
à gestão das pessoas - e ele vai ser bom enfermeiro, é 
bom comunicador, é muito assertivo, muito sensato, 
muito calmo e muito sereno, e gosta de conversar com 
as pessoas idosas das aldeias, por isso ficará bem nos 
Cuidados Continuados… isto diz o pai do filho (risos). 
Ela mais ligada à política.

Discute-se política e saúde à hora ao jantar?

Sim, sim.

E é bom ter essa perspetiva da geração mais nova?

É, porque nos ajuda muitas vezes a desconstruir alguns 
quadros e a perceber questões de comunicação, 
perceber como é que o nosso discurso, altamente 
formatado, o nosso léxico muito próprio, como é que 
isso pode não ser compreensível. É um feedback muito 
bom.

Voltando um pouco atrás: será que nos podias dizer o 
que te levou a ser enfermeiro, qual a motivação? 
Quando decidiste?

A minha opção ficou muito clara a partir do 9º ano. Foi 
nessa altura que optei pela área das Ciências e da 
Saúde e trilhei essa área até ao 11º ano.

E porque é que eu optei? Porque na altura, tinha vários 
elementos na família que eram enfermeiros, três primos 
e outras pessoas conhecidas, e tinha a noção que era 
um curso médio, de curta duração e grande 
empregabilidade. Isso foi o que determinou a decisão. 
Por outro lado, falava bem com as pessoas, gostava de 
cuidar das pessoas; mas não foi, exatamente, uma 
decisão por vocação. 

E o que te levou a optar pelo sindicalismo? 

Lutar por todos e não só lutar diariamente no serviço 
de enfermagem, que também tem a sua luta inerente.
Eu acho que isso tem muito a ver com os princípios 
provenientes da educação familiar, nomeadamente o 
valor da justiça, esta coisa de lidar profundamente mal 
com as injustiças, com as discriminações. 

Já no liceu, andei envolvido no associativismo 
estudantil. Depois de chegar à formação em 
enfermagem, à escola de enfermagem, ajudei a fundar, 
na década de 80, a associação de estudantes de lá e a 
organizar reuniões de estudantes em escolas de 

enfermagem no centro e no norte. Como já era muito 
reivindicativo e muito organizado, e com o contacto 
com esses meus colegas, ajudei a germinar muitas 
associações de estudantes naquelas zonas. E é por essa 
via que eu depois chego ao sindicato. 

Quando passo a exercer a profissão, estava há três ou 
quatro meses a trabalhar, surgiu a questão da avaliação 
do desempenho. Nós, na altura, também éramos 
precários, isto em 86-87, designados como tarefeiros, 
ou seja, não tínhamos um contrato, era a precariedade 
existente à data, não tínhamos férias, não tínhamos 
subsídio de refeição. E, por outro lado, não podíamos 
participar na eleição para a Comissão de Avaliação do 
Desempenho, que era uma comissão paritária. 

Então, associei-me a um grupo de colegas para duas 
coisas: por um lado para, na instituição, podermos 
discutir a situação dos enfermeiros, as férias e o 
subsídio de refeição e, depois, a dinamizar uma lista 
com colegas funcionários para a comissão paritária da 
avaliação do desempenho. Com isto, comecei a ser 
conhecido, por ser mais novo, jovem, dinâmico, e foi 
daí que emergiu a entrada no sindicalismo.

Achaste, então, que seria mais aliciante fazer a luta 
através de um sindicato do que internamente?

É uma boa questão. Eu tinha a noção, já naquela altura, 

que os sindicatos tinham uma capacidade de associação 
capazes de contribuir para fazer esses debates, por 
igualdade e justiça com o coletivo. E tinha a noção que as 
transformações e as mudanças - claro que há sempre 
mudanças locais, ao nível do micro, muito importantes - 
mas que as mudanças mais relevantes passam sempre por 
movimentos coletivos e que esses, sim, é que 
transformam, desde que a ação seja organizada e 
estruturada, com objetivos claros e focada numa agenda 
e num plano, isso sim muda realidades objetivas. Isto na 
altura não era assim tão claro, mas hoje é claríssimo como 
água e os factos comprovam-no. 

A influência dos princípios familiares vem de algum tipo 
de relação da família com a política ou foi ao nível dos 
valores transmitidos?

A minha família tinha alguma ligação à política, mas muito 
pouco. 

O meu pai nunca foi militante, mas era conotado como 
sendo comunista e recebia o Avante, isto ainda no tempo 
da ditadura. Ele trabalhava como calceteiro, para um 
patrão, a fazer estradas e passava muito tempo fora - só 
vinha a casa aos fins de semana e, a certa altura, teve de 
andar meses fora de casa.

Havia um comerciante, denunciante da PIDE, que o 
identificou por ler o Avante e ser contra a guerra colonial, 

isto em finais dos anos 60. O meu pai tinha dois filhos 
homens e uma filha e esse era o grande drama da altura 
e tema de conversa, quando se juntavam, também do  
meu pai. Após a denúncia, passou a integrar a chamada 
Lista Negra contra o regime e por isso teve de emigrar 
para França. Isto, o maior distanciamento do meu pai, 
aconteceu entre os meus 5 e 10 anos e eu fui-me 
apercebendo destas coisas. 

Em 1971, o meu pai veio a Portugal, já legalizado, 
buscar a minha mãe e a minha irmã e fiquei cá eu e o 
meu irmão, um em casa de uma avó e o outro com uma 
tia. Com o 25 de abril, como não se sabia ainda como 
ficaria o país, ele veio buscar-nos e fomos para França, 
em junho de 1974, nas férias da escola primária. Depois 
de regressarmos, ele ainda continuou a ir a França com 
alguma regularidade, durante uns 5-6 anos, e depois 
voltou definitivamente. 

Mais tarde, na adolescência, também conheci jovens 
que integravam juventudes partidárias, movimentos 
políticos, eu próprio cheguei a integrar a Juventude 
Comunista Portuguesa, o Partido Comunista, e depois 
saí. 

E posso admitir que a história familiar, estes princípios e 
o que me fui apercebendo me tenha influenciado nesta 
questão dos valores, da justiça e da igualdade.

Em setembro de 2017, vimos-te emocionado numa 
reunião nacional extraordinária. O que te passou pela 
cabeça nesse momento?

Isso ocorreu num quadro em que tínhamos uma onda 
de enfermeiros a atacar o SEP, a atacar uma coisa que 
eu e outros ajudámos a criar. E, para mais, percebia que 
não tínhamos sido capazes de evitar que os enfermeiros 
fossem atrás de bandeiras populistas e demagógicas e 
empurrados para processos que não iriam ter um bom 
desenlace. E isto, a mim e a outros dirigentes, 
perturbou-me um bocado. 

É atacar o trabalho de uma vida inteira, que ajudámos a 
organizar e a criar, primeiro no meu percurso individual 
e depois no SEP.

E, mesmo nessa altura, já estava ciente do desenlace 
que isto iria ter porque os movimentos inorgânicos sem 
objetivos claros, sem plano, sem agenda e num 
processo assente em radicalismos nunca dá 
transformações positivas. Isto é o que a história nos diz 
e é o que era expectável na enfermagem, assim como 
aconteceu com os motoristas, com os estivadores e etc. 
E como aconteceu no Norte de África.

Como te descreverias em três palavras?

Um gajo honesto, trabalhador e empenhado. E 
determinado, muito determinado.

Estamos a falar de quantos anos de ti no SEP?

Entrei em setembro de 1990, portanto, 30 anos.
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1. por um lado, por mais medidas preventivas que se 
estabeleçam, o risco nunca pode ser totalmente 
eliminado, pois a garantia de um local de trabalho 100% 
seguro não existe. O incidente está sempre à espreita 
por relaxamento (causas organizacionais, materiais e 
humanas) na atenção que se exigiria... Será importante 
identificar os motivos que levam os enfermeiros a 
recear a sua segurança laboral: há registos sistemáticos 
de incidentes e acidentes? Todos aplicam os 
procedimentos corretos universalmente reconhecidos? 
Existem suficientes meios de proteção? Identificam-se 
as falhas, são comunicadas e estas são corrigidas? 
Funcionam os supostos recursos a que se pode recorrer 
(Gestão do Risco, Comissão de Infeção, Saúde 
Ocupacional)? O risco está mesmo comprovado ou é 
apenas suspeitado?  

2. por outro lado, e esta é a causa da minha apreensão, 
não quero acreditar que voltámos ao ponto de partida, 
só que agora há uma (enorme!) diferença: se há uns 
bons anos atrás nada se sabia sobre o risco profissional 
dos enfermeiros, hoje em dia todos eles sabem muito 
sobre os perigos a que estão sujeitos porque a 
Enfermagem já ganhou experiência, conhecimentos e 
práticas suficientes para não se deixar colocar em 
risco... Então, o que está a falhar? Dotações de pessoal 
insuficientes? Cuidados exigentes que não permitem 
uma organização de trabalho segura?
Comparemos os dias de hoje com o que aconteceu há 
mais de 35 anos (década 1980-90) - período em que 
desempenhei funções em Saúde Ocupacional. 
Uma época que, pelos vistos, se pode considerar 
privilegiada porque na altura se tomou rapidamente 
consciência do muito que havia a fazer e da 
necessidade urgente de respostas. 

Passo a explicar:

Quando nos idos 21 a 23 de novembro de 1984 nas 
I Jornadas de Saúde Ocupacional de Beja, 
representando o Centro Regional de Lisboa-Instituto 
Português de Oncologia de Francisco Gentil 
(CRL-IPOFG), eu e a minha colega Margarida Pontes 
Carreira demos a conhecer algumas consequências do 
exercício profissional sobre a saúde dos seus 
funcionários daquela instituição, as nossas 
comunicações causaram alguma surpresa porque a área 
da saúde era considerada até então um meio laboral 
isento de riscos... 

A organização do Sector de Saúde Ocupacional no 
antigo Serviço de Saúde do Pessoal do CRL-IPOFG (de 

1981 a 1988) foi das experiências profissionais mais 
gratificantes que vivi, pois ficou marcada pela 
concretização de todas as propostas e planos de ação 
que o serviço propunha. 

Para além de toda a organização da vigilância periódica 
dos cerca de 2000 funcionários em  função da 
identificação de locais (serviços) de risco e do estudo 
epidemiológico dos acidentes de trabalho, a equipa 
conseguiu, com êxito, o desenvolvimento das 
consequentes medidas preventivas (entre elas, aspetos 
da organização de trabalho, por exemplo, normas de 
procedimentos no contacto e manipulação de produtos 
tóxicos, aquisição de EPIs e aprofundamento de 
aspetos ergonómicos nos locais de trabalho). De realçar 
que todas estas medidas se articulavam com várias 
ações de formação em serviço dirigidas aos vários 
grupos profissionais.

Foi assim que esta instituição foi a primeira 
a ser equipada com câmaras de fluxo de ar laminar 
(oferta da Gulbenkian/Embaixada do Reino Unido) para 
a preparação de citostáticos (que na altura estava a 
cargo dos enfermeiros) e a criação de uma consulta de 
psiquiatria e posteriormente a admissão de um 
psicólogo para acompanhamento dos funcionários, pois 
verificava-se que uma das principais morbilidades 
existentes eram alterações comportamentais (passaram 
a ser conhecidas, bem depois, como o burnout de que 
hoje tanta gente fala!).

E não quero deixar de destacar um aspecto talvez 
impensável nos dias de hoje: o aval do Serviço de 
Saúde Ocupacional na instituição de “trabalhos 
moderados” para os funcionários que, apresentando 
patologias que impediam o pleno desenvolvimento das 
suas funções (apesar da especificidade dos vários 
conteúdos funcionais de cada grupo profissional), 
podiam, no entanto, desempenhar outras funções mais 
compatíveis com o seu estado de saúde, evitando o 
absentismo causado por atestado prolongado ou 
aposentação forçada. Esse estatuto podia ser mais ou 
menos prolongado no tempo e por vezes implicava a 
mudança de serviço, encontrando-se um novo posto de 
trabalho para o funcionário em questão, implicando 
alguma discussão e negociação com as chefias dos 
respetivos serviços... Passei por situações bem 
complicadas de resolver!
´
Os dados obtidos, quer pela referenciação sistemática 
da morbilidade (pré-existente e adquirida) relacionada 
com locais e postos de trabalho nos funcionários do 

CRL-IPOFG, quer nos estudos feitos sobre eles (com a 
metodologia de investigação quantitativa em 
enfermagem), permitiram também uma enorme 
divulgação e aprofundamento desta problemática extra 
muros institucionais.

Foram estabelecidas parcerias com organizações 
profissionais a partir de 1984, que contribuíram para a 
divulgação da necessidade de formação específica em 
Saúde Ocupacional (Associação Portuguesa de 
Enfermagem) e a divulgação de aspetos com interesse 
para o pessoal de enfermagem se proteger a si próprio 
(Sindicato dos Enfermeiros da Zona Sul e Região 
Autónoma dos Açores/SEP), alertando-os 
sistematicamente para a existência de riscos específicos  
no exercício de Enfermagem e que eram praticamente 
desconhecidos até então, a tal ponto que fiquei 
conhecida como “a enfermeira do risco” (!!)...

Toda esta atividade sensibilizou a tutela. Através da 
Direção do CRL-IPOFG é enviado ao Departamento de 
Recursos Humanos um relatório elaborado no serviço 
que serviu para regulamentar o artigo 17º do Dec. Lei 
178/85 de 23 de maio (“Condições de Excecional Risco 
no Exercício das Funções de Enfermagem”), para além 
da participação no DRH de um grupo de trabalho  para 
a fundamentação da aplicação do Dec. Lei 243/86 de 8 
de agosto (“Regulamento Geral de Higiene e 
Segurança no Trabalho nos Estabelecimentos 
Comerciais e Serviços”). 

A atenção dada pelo Conselho de Administração da 
instituição às propostas então emanadas pelo serviço e 
o próprio reconhecimento da tutela credibilizaram o 
serviço e contribuíram sobretudo para que se tornasse 
um verdadeiro apoio aos funcionários (tornando-se, até 
certo ponto, uma espécie de confessionário...), 
reconhecido por eles como uma mais-valia na defesa de 
melhores condições laborais. O respeito conquistou-se 
através da credibilidade das nossas ações! E de 
estatísticas também...

Pela minha experiência neste serviço, constatei que o 
trabalho em condições ansiogénicas (como é o caso 
dos hospitais e particularmente em Oncologia) tinha 
algum efeito sobre a família dos prestadores de 
cuidados e, por sua vez, as questões familiares (às vezes 
muito complicadas) repercutiam-se no desempenho 
profissional, constituindo-se como uma espécie de 
círculo vicioso que fez destacar a necessidade de haver 
especificidades na organização e gestão de cuidados 
para facilitar o desempenho das funções. E muita 
reflexão apoiada sobre as capacidades existentes a 
cada momento para se exercer a profissão, 
independentemente do grupo profissional.

A divulgação massiva da existência de risco profissional, 
a partir de meados dos anos 80,  possibilitou uma 
evolução tremendamente positiva através de réplicas 
de serviços semelhantes que me parecem ter 
continuado a funcionar, e de inúmeros trabalhos 
académicos com metodologias de investigação sobre a 
problemática em questão que vieram reforçar o apelo 
para a organização e aplicação de medidas preventivas.
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Construíram saber e fundamentaram a necessidade de 
melhoria das suas condições de trabalho... Com o 
decorrer do tempo e face aos atuais receios questiono: 
perdeu-se a relação de confiança institucional? Deixou 
de haver apoio legislativo e/ou regulamentar? A 
vigilância de saúde dos funcionários ficou 
descontextualizada? Deixou mesmo de existir? A gestão 
das instituições deixou de valorizar as queixas dos 
enfermeiros, entre outros grupos profissionais? Quais as 
razões? 

Custa-me a crer como decorridos mais  de 35 anos 
sobre esta década de descoberta mas cheia de 
conquistas que vivenciei, aparentemente se possa ter 
desaproveitado tanto trabalho, tanto investimento, 
tanta formação, tanto apoio institucionalizado... As 
bases  estavam lançadas e pareceu-me que houve 
continuidade neste pioneirismo, iniciado numa época, a 
meu ver, caracterizada por um certo sentido de dever, 
de “amor à camisola”, de respeito mútuo pela 
diversidade profissional existente na equipa de saúde e 
pela criação de redes de apoio... as pessoas não eram 
consideradas como simples “máquinas de trabalho” e 
as mudanças nos equipamentos e procedimentos para 
minimizar o risco profissional eram bem visíveis! O que 
aconteceu para justificar este recuo, se é que ele 
existe?

As respostas às interrogações que deixei neste texto 
talvez possam fornecer pistas para se fundamentar a 
luta pela segurança laboral dos enfermeiros de modo a 
não se sentirem desprotegidos e em risco de vida. A 
meu ver, esta pandemia deveria ser aproveitada para se 
analisarem os eventuais constrangimentos verificados, 
para os corrigir e progredir com confiança na prestação 
de cuidados de saúde com vista ao futuro, na 
possibilidade de ocorrerem mais pandemias. 
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da saúde era considerada até então um meio laboral 
isento de riscos... 

A organização do Sector de Saúde Ocupacional no 
antigo Serviço de Saúde do Pessoal do CRL-IPOFG (de 

1981 a 1988) foi das experiências profissionais mais 
gratificantes que vivi, pois ficou marcada pela 
concretização de todas as propostas e planos de ação 
que o serviço propunha. 

Para além de toda a organização da vigilância periódica 
dos cerca de 2000 funcionários em  função da 
identificação de locais (serviços) de risco e do estudo 
epidemiológico dos acidentes de trabalho, a equipa 
conseguiu, com êxito, o desenvolvimento das 
consequentes medidas preventivas (entre elas, aspetos 
da organização de trabalho, por exemplo, normas de 
procedimentos no contacto e manipulação de produtos 
tóxicos, aquisição de EPIs e aprofundamento de 
aspetos ergonómicos nos locais de trabalho). De realçar 
que todas estas medidas se articulavam com várias 
ações de formação em serviço dirigidas aos vários 
grupos profissionais.

Foi assim que esta instituição foi a primeira 
a ser equipada com câmaras de fluxo de ar laminar 
(oferta da Gulbenkian/Embaixada do Reino Unido) para 
a preparação de citostáticos (que na altura estava a 
cargo dos enfermeiros) e a criação de uma consulta de 
psiquiatria e posteriormente a admissão de um 
psicólogo para acompanhamento dos funcionários, pois 
verificava-se que uma das principais morbilidades 
existentes eram alterações comportamentais (passaram 
a ser conhecidas, bem depois, como o burnout de que 
hoje tanta gente fala!).

E não quero deixar de destacar um aspecto talvez 
impensável nos dias de hoje: o aval do Serviço de 
Saúde Ocupacional na instituição de “trabalhos 
moderados” para os funcionários que, apresentando 
patologias que impediam o pleno desenvolvimento das 
suas funções (apesar da especificidade dos vários 
conteúdos funcionais de cada grupo profissional), 
podiam, no entanto, desempenhar outras funções mais 
compatíveis com o seu estado de saúde, evitando o 
absentismo causado por atestado prolongado ou 
aposentação forçada. Esse estatuto podia ser mais ou 
menos prolongado no tempo e por vezes implicava a 
mudança de serviço, encontrando-se um novo posto de 
trabalho para o funcionário em questão, implicando 
alguma discussão e negociação com as chefias dos 
respetivos serviços... Passei por situações bem 
complicadas de resolver!
´
Os dados obtidos, quer pela referenciação sistemática 
da morbilidade (pré-existente e adquirida) relacionada 
com locais e postos de trabalho nos funcionários do 

CRL-IPOFG, quer nos estudos feitos sobre eles (com a 
metodologia de investigação quantitativa em 
enfermagem), permitiram também uma enorme 
divulgação e aprofundamento desta problemática extra 
muros institucionais.

Foram estabelecidas parcerias com organizações 
profissionais a partir de 1984, que contribuíram para a 
divulgação da necessidade de formação específica em 
Saúde Ocupacional (Associação Portuguesa de 
Enfermagem) e a divulgação de aspetos com interesse 
para o pessoal de enfermagem se proteger a si próprio 
(Sindicato dos Enfermeiros da Zona Sul e Região 
Autónoma dos Açores/SEP), alertando-os 
sistematicamente para a existência de riscos específicos  
no exercício de Enfermagem e que eram praticamente 
desconhecidos até então, a tal ponto que fiquei 
conhecida como “a enfermeira do risco” (!!)...

Toda esta atividade sensibilizou a tutela. Através da 
Direção do CRL-IPOFG é enviado ao Departamento de 
Recursos Humanos um relatório elaborado no serviço 
que serviu para regulamentar o artigo 17º do Dec. Lei 
178/85 de 23 de maio (“Condições de Excecional Risco 
no Exercício das Funções de Enfermagem”), para além 
da participação no DRH de um grupo de trabalho  para 
a fundamentação da aplicação do Dec. Lei 243/86 de 8 
de agosto (“Regulamento Geral de Higiene e 
Segurança no Trabalho nos Estabelecimentos 
Comerciais e Serviços”). 

A atenção dada pelo Conselho de Administração da 
instituição às propostas então emanadas pelo serviço e 
o próprio reconhecimento da tutela credibilizaram o 
serviço e contribuíram sobretudo para que se tornasse 
um verdadeiro apoio aos funcionários (tornando-se, até 
certo ponto, uma espécie de confessionário...), 
reconhecido por eles como uma mais-valia na defesa de 
melhores condições laborais. O respeito conquistou-se 
através da credibilidade das nossas ações! E de 
estatísticas também...

Pela minha experiência neste serviço, constatei que o 
trabalho em condições ansiogénicas (como é o caso 
dos hospitais e particularmente em Oncologia) tinha 
algum efeito sobre a família dos prestadores de 
cuidados e, por sua vez, as questões familiares (às vezes 
muito complicadas) repercutiam-se no desempenho 
profissional, constituindo-se como uma espécie de 
círculo vicioso que fez destacar a necessidade de haver 
especificidades na organização e gestão de cuidados 
para facilitar o desempenho das funções. E muita 
reflexão apoiada sobre as capacidades existentes a 
cada momento para se exercer a profissão, 
independentemente do grupo profissional.

A divulgação massiva da existência de risco profissional, 
a partir de meados dos anos 80,  possibilitou uma 
evolução tremendamente positiva através de réplicas 
de serviços semelhantes que me parecem ter 
continuado a funcionar, e de inúmeros trabalhos 
académicos com metodologias de investigação sobre a 
problemática em questão que vieram reforçar o apelo 
para a organização e aplicação de medidas preventivas.

�s enfermeiros, entre outros 
profissionais de sa
de, 

consciencializaram rapidamente 
que corriam riscos no seu 

exerc�cio profissional! 

Construíram saber e fundamentaram a necessidade de 
melhoria das suas condições de trabalho... Com o 
decorrer do tempo e face aos atuais receios questiono: 
perdeu-se a relação de confiança institucional? Deixou 
de haver apoio legislativo e/ou regulamentar? A 
vigilância de saúde dos funcionários ficou 
descontextualizada? Deixou mesmo de existir? A gestão 
das instituições deixou de valorizar as queixas dos 
enfermeiros, entre outros grupos profissionais? Quais as 
razões? 

Custa-me a crer como decorridos mais  de 35 anos 
sobre esta década de descoberta mas cheia de 
conquistas que vivenciei, aparentemente se possa ter 
desaproveitado tanto trabalho, tanto investimento, 
tanta formação, tanto apoio institucionalizado... As 
bases  estavam lançadas e pareceu-me que houve 
continuidade neste pioneirismo, iniciado numa época, a 
meu ver, caracterizada por um certo sentido de dever, 
de “amor à camisola”, de respeito mútuo pela 
diversidade profissional existente na equipa de saúde e 
pela criação de redes de apoio... as pessoas não eram 
consideradas como simples “máquinas de trabalho” e 
as mudanças nos equipamentos e procedimentos para 
minimizar o risco profissional eram bem visíveis! O que 
aconteceu para justificar este recuo, se é que ele 
existe?

As respostas às interrogações que deixei neste texto 
talvez possam fornecer pistas para se fundamentar a 
luta pela segurança laboral dos enfermeiros de modo a 
não se sentirem desprotegidos e em risco de vida. A 
meu ver, esta pandemia deveria ser aproveitada para se 
analisarem os eventuais constrangimentos verificados, 
para os corrigir e progredir com confiança na prestação 
de cuidados de saúde com vista ao futuro, na 
possibilidade de ocorrerem mais pandemias. 



�nf. �andra
�lgarve

“Os enfermeiros são pessoas que,
apesar das dificuldades ajudam os utentes, 
e a ARS a nós devolve-nos com uma mão 

cheia de nada.”

�nf. �lexandre
�lgarve

“Nós assumimos e cumprimos. 
A ARS assume, mas não cumpre.”

�nf. �specialista
�na �sabel �enriques �orreia

�oimbra
“Ao assegurarem os direitos sexuais e 

reprodutivos das mulheres, 
designadamente através da educação para 

a sexualidade positiva e segura, da 
promoção e defesa dos direitos parentais 

e do empoderamento para a 
autodeterminação sexual, os enfermeiros 
desempenham um papel decisivo na luta 

pela igualdade de género.”

�nf. �specialista 
�ara �inho

�lentejo
“O enfermeiro é a chave mestra 

para o sucesso do autocuidado.”

�nf. �	rgio �ilva
�antar�m

“Nem todos os heróis usam capa. 
Eles também se vestem de branco,

 roxo, verde, azul ou até de amarelo, 
para cuidar de si, e são chamados de 

enfermeiros.”

�nf. �sabel �erra e �oura
�antar�m

“Com 37 anos de profissão sinto que a 
penosidade associada à prestação de 

cuidados deveria ser recompensada nas 
condições de reforma.”

�nf. �specialista 
�lisabete �moedo

�isboa
“Apesar de, por vezes as situações com
 que nos deparamos não serem de todo

 fáceis de lidar, tentamos sempre que
 a nossa intervenção seja eficaz na 

recuperação do bem-estar daqueles que 
estão ao nosso cuidado.”

�nf. �specialista 
�ristina �arochinho

�lentejo
“Avançar na defesa dos direitos e 
reivindicações é urgente para uma 

prestação de cuidados com qualidade e 
segurança”

enfermeiros com voz

�nf. �specialista 
�lexandra �odrigues

�oimbra
“Na área dos cuidados paliativos,

a avaliação de dor no doente incapaz 
de comunicar é fundamental.”
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Quando pensámos neste tema para reportagem central da 
revista, a pandemia não tinha ainda assolado Portugal. 
Desse momento até agora, já Vhils construiu um mural de 
homenagem aos profissionais de saúde, muitos enfermeiros – 
como os nossos dirigentes Ana Filipa Abreu e Pedro 
Gonçalves – foram entrevistados diariamente para os media 
para relatarem em primeira mão o impacto do vírus nas suas 
vidas, o Presidente da República condecorou os profissionais 
de saúde e fomos, várias vezes, aplaudidos pelos 
portugueses.

No entanto, quando decidimos este tema para a revista nada 
disto se passava. Mas o risco e a penosidade da profissão eram 
alvo central desta publicação. E porquê?

Por dois motivos. 

Antes de mais, a qualidade de vida dos enfermeiros – e suas 
famílias – é seriamente afetada pela penosidade inerente à 
profissão. Lidamos com sofrimento, com morte, com risco de 
vida, com turnos longuíssimos, com responsabilidades que têm 
impacto direto na saúde e na vida dos utentes e seus 
familiares. Lidamos com fatores científicos, químicos, 
comunitários, psicológicos, emocionais. Apoiamo-nos uns nos 
outros, na comunidade que criamos nos nossos locais de 
trabalho, mas as medidas que devem efetivamente prevenir e 
atenuar esta penosidade não são suficientes e estão 
desadequadas do contexto, do mundo atual – prova disso é a 
decretação de uma nova carreira de enfermagem sem uma 
única – repetimos, uma única – medida nova e concreta no 
combate a esta penosidade. Os enfermeiros, seus filhos, seus 
parceiros, seus amigos e familiares sofrem com a dureza da 
profissão, mas o Governo não quer saber.

O segundo motivo: há um risco de segurança e saúde quando 
se trabalha em cuidados de saúde – hospitalares, cirúrgicos, 
locais. 

A Covid-19 é a nova bandeira deste risco – mas ele existia 
antes e existe diariamente por exposição a outros fatores de 
risco inerentes aos cuidados de saúde.

artigo

2020: 
penosidade 
e risco em graus 
m�ximos
Sérgio Sousa, enfermeiro especialista em Saúde 
Pública, escolhe duas palavras para dedicar aos colegas 
de profissão que estiveram na linha da frente nos 
últimos meses: “coragem e união”.

E estas são, sem dúvida, palavras centrais em muitos 
serviços de enfermagem do nosso país. Ana Filipa 
Abreu, enfermeira no Hospital de Portimão e dirigente 
do SEP, descrevia ao DN em plena pandemia que 
“nestes 13 anos nunca tinha vivido nada assim. Deixei 
de ver os meus pais, que são grupo de risco, estou em 
casa com o meu namorado, mas tenho de tomar 
precauções, sobretudo com a roupa que levo do 
hospital, que tiro e lavo logo com lixívia e a 90 graus".

Para Sérgio Sousa, apesar do contexto excecional, a 
pandemia apenas veio “realçar a força e a relevância 
dos profissionais de saúde na linha da frente. Revelou 
também a importância de dispor da tecnologia e dos 
recursos certos para reduzir a tensão sobre estes 
profissionais e apoiar o seu trabalho diário, com ou sem 
um contexto pandémico”. 

Por outro lado, é necessário investigar-se e saber-se o 
real impacto deste contexto de pandemia prolongada 
nos enfermeiros. “A exposição dos profissionais de 
saúde, nomeadamente os enfermeiros, a exigências 
diárias sem precedentes, a cargas horárias muito 
superiores, a taxas de mortalidade elevadas, ao 
racionamento de equipamentos de proteção individual, 
a pressão, ao medo de contágio e a dilemas éticos irão 
ter como consequência alterações nas capacidades e 
na saúde mental destes trabalhadores – consequências 
que têm que ser estudadas”, conforme afirma Sérgio 
Sousa.

�ste momento 
	 uma 
oportunidade?
Depois de um tempo mais recente com dispersão e 
discórdia nas reivindicações públicas de melhores 
condições de trabalho para os enfermeiros – e 
consequente impacto no apoio popular e mediático  – , 
o contexto pandémico que vivemos sublinhou dois 
fatores indiscutíveis: sem o Serviço Nacional de Saúde 
não é possível ter saúde em Portugal e a importância de 
ter enfermeiros capazes, capacitados e com motivação 
é indiscutivelmente importante para a prestação de 
cuidados a todos os portugueses.

É o momento perfeito para colocarmos na agenda 
política, governativa e mediática a necessidade de 
medidas concretas que atenuem a penosidade do 
nosso dia-a-dia e reduzam o risco a que estamos 
sujeitos.

Para Sérgio Sousa, é tempo de atuar: “este contexto 
poderá ser transformado em oportunidade se Portugal 
souber ultrapassar a dramática incapacidade de obter o 
melhor dos seus recursos humanos, nomeadamente 
dos enfermeiros e dos seus especialistas. 
Será sem dúvida uma oportunidade para a Ministra 
Marta Temido aplicar no terreno a sua tese de 
doutoramento  [Exequibilidade de uma revisão da 
combinação de papéis profissionais entre médicos e 
enfermeiros em Portugal] e assim atribuir aos 
enfermeiros mais funções e abrir o debate para um 
novo SNS - em que a divisão do trabalho baseada nas 
fronteiras profissionais seja substituída por protocolos 
de atuação que resultam do trabalho em equipa, uma 
vez que a Covid-19 veio demonstrar que o modelo 
atual está esgotado.”

Em termos governativos, Sakellarides é também 
claríssimo no que é preciso fazer – é fundamental ter a 
coragem e o saber para transitar de um governação 
geral e centralizada para uma governação local.

“Nós temos de ter um quadro geral de referência 
central e regional, mas a nível de cada sistema local de 
saúde há um fenómeno de criação para encontrar a 
solução própria daquele recurso, daquelas pessoas, 
daquela população e das suas necessidades. Se nós 
não libertarmos essa capacidade de criar e se não 
buscamos líderes locais capazes de inovar, capazes de 
arriscar, capazes de criar soluções próprias para aquele 
local, nunca teremos uma transformação. O sistema 
centralizado de criar normas que se espera que sejam 
aplicadas da mesma forma em todos os locais não tem 
nada a ver com aquilo que hoje pensamos que é a 
gestão da mudança num sistema complexo como o 
sistema da saúde. Claro que essa transformação local 
tem de ser enquadrada por um tipo de organização 

que seja amiga da mudança e que seja capaz de 
canalizar os recursos necessários para aquelas 
transformações. 

Ora, isso significa uma mudança muito importante da 
forma como o Serviço Nacional de Saúde é gerido. E, 
se não se reconhecer que essa mudança é necessária, 
as reformas centralizadas e monótonas nunca passam 
do papel, nunca acontecem de facto. 

O desafio é grande e temos de ser exigentes uns com 
os outros nesse desafio, temos que esperar do 
governo, das profissões, das organizações, das 
lideranças, aquilo que têm de fazer. E quando as 
lideranças não forem capazes de fazer nós temos de 
dizer que não são capazes de fazer. Precisamos de dizer 
que temos de ter líderes de transformação local e não 
de administrativos que se limitam a fabricar papel e a 
transmitir da forma habitual. 

Temos de perceber seriamente os sinais, e as ordens e 
os sindicatos têm um papel muito importante nisso, nós 
precisamos de uma gestão da mudança e de um 
modelo de governação baseada nas transformações 
locais e no conhecimento e não nos preconceitos, nas 
normas e numa conceção antiga do que é um sistema 
de saúde.”

�nfermagem: 
quando a 
insatisfa��o passa 
a norma
Continuamos com Sakellarides.
“Vou dar um exemplo concreto. Um dia, há cerca de 
ano, ano e meio, fui com a minha mulher a uma 
consulta e como conheço o meu colega, que a trata, há 
sempre uma conversa antes e depois sobre questões 
mais amplas. E dizia-me esse colega que, apesar das 
dificuldades o serviço dele, do Serviço Nacional de 
Saúde, tinha conseguido produzir mais do que no ano 
anterior. E eu perguntei-lhe: Então e as pessoas não 
estão com a tendência a sair?  E ele diz-me o seguinte: 
Olhe, temos de facto esse problema, mas já sabemos 
como é que funciona. Um determinado colega, a 
determinado momento, manifesta-se insatisfeito. Seis 
meses depois pede para passar a tempo parcial e, seis 
meses depois, vai-se embora. E pergunto-lhe: E nesse 
ano ninguém reparou? Ninguém disse algo? Ninguém 
reparou que há ali uma alma insatisfeita? Ninguém 
desceu e lhe disse assim: Você está insatisfeito, o que 
podemos fazer para melhorar a situação de trabalho? 

Então ele esteve insatisfeito este tempo todo, pediu 
para trabalhar menos este tempo todo, foi-se embora e 
ninguém quis saber? E, de facto, é assim. Enquanto 
tivermos uma coisa chamada Serviço Nacional de 
Saúde que não tem antenas para perceber como é que 
as pessoas se sentem, o que é que precisam, o que se 
passa no dia a dia, não temos um Serviço Nacional de 
Saúde, temos uma máquina não humana, 
administrativa, não sensível às pessoas, quer as de 
dentro quer as de fora. 
Isto é um sinal claro que alguma coisa tem de mudar. 
Se isto se passa não há solução. 

Fui à mesma consulta um ano depois, o serviço tinha 
perdido 1/3 dos seus profissionais. E tinha perdido 
como? Sem ninguém se importar. Não houve, nesse 
tempo todo, nenhum sinal que alguém tivesse 
percebido porque é que as pessoas se iam embora. 
Ora bem, se isto não for enunciado como uma 
profunda incompetência do Serviço Nacional de Saúde 
então não vamos ter Serviço Nacional de Saúde daqui a 
cinco anos. 

Isto não é a teoria da batata, são coisas muito 
concretas, muito observáveis, podemos observar se 
face àquilo que são os desafios do profissional de 
saúde do Serviço Nacional de Saúde temos uma 
resposta. E a primeira resposta é saber o que se passa 
concretamente e, pelo menos, começando por dar a 
impressão, a sensação, que “you care”, como diriam os 
ingleses. Que alguém se preocupa, que o patrão da 
loja está preocupado com as pessoas que lá trabalham 

e que não é indiferente a pessoa estar insatisfeita ou 
não, que não é indiferente a pessoa ir embora ou ficar. 

Num passado recente, o sumário das experiências 
locais é que o patrão é indiferente, não quer saber se a 
pessoa fica ou se vai. E não há transformação nenhuma 
que resista se as pessoas que trabalham pensam que o 
patrão da loja é impessoal, que não quer saber. 

Não são as pessoas que são más. É que o sistema 
esclerosou desta forma. Se nós não percebermos que 
aqui há dois cidadãos, o externo e o interno, o interno 
são os profissionais de saúde, que são fundamentais na 
existência e na transformação do Serviço Nacional de 
Saúde não haverá transformação nenhuma. 

Agora que estamos a começar de novo, nada melhor 
do que perguntar, claramente, qual é a política para as 
profissões. E eu não vi ainda nenhuma, por isso, é 
altura de fazer essa pergunta não com a intenção de 
magoar, com a intenção que haja uma.”

Se já antes reivindicávamos medidas concretas relativas 
à carga penosa e ao risco que os enfermeiros enfrentam 
e acumulam diariamente, perante um cenário de 
estados epidemiológicos prolongados e cíclicos num 
futuro próximo e mundial, estas reivindicações não 
podem ser ignoradas.

A aposentação dos enfermeiros tem mesmo que 
acontecer mais cedo. As equipas têm que ter mais 
enfermeiros a trabalhar menos horas. Os protocolos de 
segurança têm que ser mais robustos. Temos que ser 
inovadores nas soluções que apresentamos aos 
enfermeiros.  Porque, de facto, a penosidade e o risco 
vão crescer em novos cenários: “os profissionais de 
saúde, que são pais e mães, foram também afetados 
pelo fecho das escolas e pelas regras de 
distanciamento social que impuseram nas suas famílias 
e comunidades – estas novas situações aumentaram 
ainda mais os níveis – já habituais – de ansiedade e 
stress a que foram sujeitos”, conforme indica Sérgio 
Sousa.

Se estas reivindicações continuarem a ser ignoradas, 
isso já não é só sinónimo de inércia política, é sinónimo 
de negligência ativa perante a saúde e a vida dos 
enfermeiros e dos utentes que estes tratam.
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�ovid-19: 
mais risco ou 
motor de 
mudan�a?
A Covid-19 trouxe maior pressão a este segundo motivo 
(o risco) e quisemos perceber qual o impacto futuro – a 
curto e médio prazos – na população e nos enfermeiros. 
Entrevistámos Constantino Sakellarides, 
ex-diretor-geral de Saúde e professor da Escola 
Nacional de Saúde Pública, para obtermos esta 
resposta.

“Numa primeira fase, aquela que experimentamos nos 
últimos dois meses, nós tivemos confinamento e aquilo 
a que podemos chamar uma obediência coletiva. A 
rapaziada foi para casa e ficou. Ora, a segunda fase não 
pode ser bem assim. É menos dramática que a 
primeira, mas é muito mais complexa até por ser mais 
prolongada. Nós precisamos de uma abordagem na 
segunda fase que tem a ver, principalmente, com o seu 
carácter focal. 

O que é que isso quer dizer? É que, se me disserem 
aqui no meu concelho, de Oeiras, que há 20 casos, isso 
não me diz nada. Porquê? Porque, em primeiro lugar, o 
tipo de transmissão é fundamental para eu conseguir 
pensar: se a transmissão for num cluster, se for numa 
cadeia de transmissão bem identificada é uma coisa. Se 
a transmissão estiver na comunidade, é completamente 
diferente. Ou seja, se a transmissão for em clusters 
conhecidos, eu corro muito menos risco de ser infetado 
quando vou onde tenho de ir do que quando a 
transmissão está na comunidade. 

E depois em relação aos clusters, há clusters e clusters. 
Há clusters que estão em lares de terceira idade, há 
clusters em empresas, há clusters familiares. Esse 
conhecimento, das caraterísticas de transmissão local é 
importante para eu pensar o que é que posso fazer. ´

Porque o governo pode abrir lojas e restaurantes, mas 
esta é uma parte da equação; a outra é se eu quero ir 
ou não. E eu querer ir ou não depende da minha 
perceção do risco. Quando eu pensar que os riscos 
associados ao confinamento são superiores ao risco de 
apanhar a infeção comporto-me de determinada forma, 
discutindo com a minha família, com os meus amigos, 
com os meus vizinhos qual é a melhor forma, face à 
informação que tenho localmente, como me comportar, 
sem prejuízo das orientações gerais que são emanadas.
comportar, sem prejuízo das orientações gerais que são 
emanadas.

Se, numa primeira fase, nós temos uma obediência 
coletiva, na segunda fase precisamos de uma 
inteligência local e isso é muito importante que 
aconteça e está associado a uma segunda necessidade, 
que é a de antecipar os diferentes estádios deste 
fenómeno. 

Não pode ser muito casuístico. Há países que disseram: 
Olhe, isto tem quatro níveis, ou quatro patamares, e 
cada patamar tem a sua caracterização epidemiológica 
local e também cada patamar diz onde correspondem e 
também está predefinido como se passa de um 
patamar para outro. Um país pode estar no patamar 
três, uma comunidade pode estar no patamar dois e 
outra pode estar no quatro. Isto suscita a inteligência 
da comunidade. Nós sabemos o que está a acontecer e 
pensamos, trocamos opiniões, decidimos como 
comportar-nos. E esta inteligência local, estas 
comunidades inteligentes, são fundamentais agora, 
antes e depois, portanto têm de ser promovidas. 

Nós podemos obedecer sem perceber durante dois 
meses. Não é razoável esperar que nós obedecemos 
sem perceber durante um ano, daí termos de ter 
informação que nos permita perceber qual é, nas 
circunstâncias concretas, de cada família, de cada 
comunidade, os comportamentos mais úteis, mais 
inteligentes e mais protetivos.

Em termos gerais, a primeira fase correu bem, dentro 
dos possíveis; a segunda fase correrá melhor se, neste 
médio prazo, nós acrescentarmos esses elementos à 
estratégia atual.”

2020: 
penosidade 
e risco em graus 
m�ximos
Sérgio Sousa, enfermeiro especialista em Saúde 
Pública, escolhe duas palavras para dedicar aos colegas 
de profissão que estiveram na linha da frente nos 
últimos meses: “coragem e união”.

E estas são, sem dúvida, palavras centrais em muitos 
serviços de enfermagem do nosso país. Ana Filipa 
Abreu, enfermeira no Hospital de Portimão e dirigente 
do SEP, descrevia ao DN em plena pandemia que 
“nestes 13 anos nunca tinha vivido nada assim. Deixei 
de ver os meus pais, que são grupo de risco, estou em 
casa com o meu namorado, mas tenho de tomar 
precauções, sobretudo com a roupa que levo do 
hospital, que tiro e lavo logo com lixívia e a 90 graus".

Para Sérgio Sousa, apesar do contexto excecional, a 
pandemia apenas veio “realçar a força e a relevância 
dos profissionais de saúde na linha da frente. Revelou 
também a importância de dispor da tecnologia e dos 
recursos certos para reduzir a tensão sobre estes 
profissionais e apoiar o seu trabalho diário, com ou sem 
um contexto pandémico”. 

Por outro lado, é necessário investigar-se e saber-se o 
real impacto deste contexto de pandemia prolongada 
nos enfermeiros. “A exposição dos profissionais de 
saúde, nomeadamente os enfermeiros, a exigências 
diárias sem precedentes, a cargas horárias muito 
superiores, a taxas de mortalidade elevadas, ao 
racionamento de equipamentos de proteção individual, 
a pressão, ao medo de contágio e a dilemas éticos irão 
ter como consequência alterações nas capacidades e 
na saúde mental destes trabalhadores – consequências 
que têm que ser estudadas”, conforme afirma Sérgio 
Sousa.

�ste momento 
	 uma 
oportunidade?
Depois de um tempo mais recente com dispersão e 
discórdia nas reivindicações públicas de melhores 
condições de trabalho para os enfermeiros – e 
consequente impacto no apoio popular e mediático  – , 
o contexto pandémico que vivemos sublinhou dois 
fatores indiscutíveis: sem o Serviço Nacional de Saúde 
não é possível ter saúde em Portugal e a importância de 
ter enfermeiros capazes, capacitados e com motivação 
é indiscutivelmente importante para a prestação de 
cuidados a todos os portugueses.

É o momento perfeito para colocarmos na agenda 
política, governativa e mediática a necessidade de 
medidas concretas que atenuem a penosidade do 
nosso dia-a-dia e reduzam o risco a que estamos 
sujeitos.

Para Sérgio Sousa, é tempo de atuar: “este contexto 
poderá ser transformado em oportunidade se Portugal 
souber ultrapassar a dramática incapacidade de obter o 
melhor dos seus recursos humanos, nomeadamente 
dos enfermeiros e dos seus especialistas. 
Será sem dúvida uma oportunidade para a Ministra 
Marta Temido aplicar no terreno a sua tese de 
doutoramento  [Exequibilidade de uma revisão da 
combinação de papéis profissionais entre médicos e 
enfermeiros em Portugal] e assim atribuir aos 
enfermeiros mais funções e abrir o debate para um 
novo SNS - em que a divisão do trabalho baseada nas 
fronteiras profissionais seja substituída por protocolos 
de atuação que resultam do trabalho em equipa, uma 
vez que a Covid-19 veio demonstrar que o modelo 
atual está esgotado.”

Em termos governativos, Sakellarides é também 
claríssimo no que é preciso fazer – é fundamental ter a 
coragem e o saber para transitar de um governação 
geral e centralizada para uma governação local.

“Nós temos de ter um quadro geral de referência 
central e regional, mas a nível de cada sistema local de 
saúde há um fenómeno de criação para encontrar a 
solução própria daquele recurso, daquelas pessoas, 
daquela população e das suas necessidades. Se nós 
não libertarmos essa capacidade de criar e se não 
buscamos líderes locais capazes de inovar, capazes de 
arriscar, capazes de criar soluções próprias para aquele 
local, nunca teremos uma transformação. O sistema 
centralizado de criar normas que se espera que sejam 
aplicadas da mesma forma em todos os locais não tem 
nada a ver com aquilo que hoje pensamos que é a 
gestão da mudança num sistema complexo como o 
sistema da saúde. Claro que essa transformação local 
tem de ser enquadrada por um tipo de organização 

que seja amiga da mudança e que seja capaz de 
canalizar os recursos necessários para aquelas 
transformações. 

Ora, isso significa uma mudança muito importante da 
forma como o Serviço Nacional de Saúde é gerido. E, 
se não se reconhecer que essa mudança é necessária, 
as reformas centralizadas e monótonas nunca passam 
do papel, nunca acontecem de facto. 

O desafio é grande e temos de ser exigentes uns com 
os outros nesse desafio, temos que esperar do 
governo, das profissões, das organizações, das 
lideranças, aquilo que têm de fazer. E quando as 
lideranças não forem capazes de fazer nós temos de 
dizer que não são capazes de fazer. Precisamos de dizer 
que temos de ter líderes de transformação local e não 
de administrativos que se limitam a fabricar papel e a 
transmitir da forma habitual. 

Temos de perceber seriamente os sinais, e as ordens e 
os sindicatos têm um papel muito importante nisso, nós 
precisamos de uma gestão da mudança e de um 
modelo de governação baseada nas transformações 
locais e no conhecimento e não nos preconceitos, nas 
normas e numa conceção antiga do que é um sistema 
de saúde.”

�nfermagem: 
quando a 
insatisfa��o passa 
a norma
Continuamos com Sakellarides.
“Vou dar um exemplo concreto. Um dia, há cerca de 
ano, ano e meio, fui com a minha mulher a uma 
consulta e como conheço o meu colega, que a trata, há 
sempre uma conversa antes e depois sobre questões 
mais amplas. E dizia-me esse colega que, apesar das 
dificuldades o serviço dele, do Serviço Nacional de 
Saúde, tinha conseguido produzir mais do que no ano 
anterior. E eu perguntei-lhe: Então e as pessoas não 
estão com a tendência a sair?  E ele diz-me o seguinte: 
Olhe, temos de facto esse problema, mas já sabemos 
como é que funciona. Um determinado colega, a 
determinado momento, manifesta-se insatisfeito. Seis 
meses depois pede para passar a tempo parcial e, seis 
meses depois, vai-se embora. E pergunto-lhe: E nesse 
ano ninguém reparou? Ninguém disse algo? Ninguém 
reparou que há ali uma alma insatisfeita? Ninguém 
desceu e lhe disse assim: Você está insatisfeito, o que 
podemos fazer para melhorar a situação de trabalho? 

Então ele esteve insatisfeito este tempo todo, pediu 
para trabalhar menos este tempo todo, foi-se embora e 
ninguém quis saber? E, de facto, é assim. Enquanto 
tivermos uma coisa chamada Serviço Nacional de 
Saúde que não tem antenas para perceber como é que 
as pessoas se sentem, o que é que precisam, o que se 
passa no dia a dia, não temos um Serviço Nacional de 
Saúde, temos uma máquina não humana, 
administrativa, não sensível às pessoas, quer as de 
dentro quer as de fora. 
Isto é um sinal claro que alguma coisa tem de mudar. 
Se isto se passa não há solução. 

Fui à mesma consulta um ano depois, o serviço tinha 
perdido 1/3 dos seus profissionais. E tinha perdido 
como? Sem ninguém se importar. Não houve, nesse 
tempo todo, nenhum sinal que alguém tivesse 
percebido porque é que as pessoas se iam embora. 
Ora bem, se isto não for enunciado como uma 
profunda incompetência do Serviço Nacional de Saúde 
então não vamos ter Serviço Nacional de Saúde daqui a 
cinco anos. 

Isto não é a teoria da batata, são coisas muito 
concretas, muito observáveis, podemos observar se 
face àquilo que são os desafios do profissional de 
saúde do Serviço Nacional de Saúde temos uma 
resposta. E a primeira resposta é saber o que se passa 
concretamente e, pelo menos, começando por dar a 
impressão, a sensação, que “you care”, como diriam os 
ingleses. Que alguém se preocupa, que o patrão da 
loja está preocupado com as pessoas que lá trabalham 

e que não é indiferente a pessoa estar insatisfeita ou 
não, que não é indiferente a pessoa ir embora ou ficar. 

Num passado recente, o sumário das experiências 
locais é que o patrão é indiferente, não quer saber se a 
pessoa fica ou se vai. E não há transformação nenhuma 
que resista se as pessoas que trabalham pensam que o 
patrão da loja é impessoal, que não quer saber. 

Não são as pessoas que são más. É que o sistema 
esclerosou desta forma. Se nós não percebermos que 
aqui há dois cidadãos, o externo e o interno, o interno 
são os profissionais de saúde, que são fundamentais na 
existência e na transformação do Serviço Nacional de 
Saúde não haverá transformação nenhuma. 

Agora que estamos a começar de novo, nada melhor 
do que perguntar, claramente, qual é a política para as 
profissões. E eu não vi ainda nenhuma, por isso, é 
altura de fazer essa pergunta não com a intenção de 
magoar, com a intenção que haja uma.”

Se já antes reivindicávamos medidas concretas relativas 
à carga penosa e ao risco que os enfermeiros enfrentam 
e acumulam diariamente, perante um cenário de 
estados epidemiológicos prolongados e cíclicos num 
futuro próximo e mundial, estas reivindicações não 
podem ser ignoradas.

A aposentação dos enfermeiros tem mesmo que 
acontecer mais cedo. As equipas têm que ter mais 
enfermeiros a trabalhar menos horas. Os protocolos de 
segurança têm que ser mais robustos. Temos que ser 
inovadores nas soluções que apresentamos aos 
enfermeiros.  Porque, de facto, a penosidade e o risco 
vão crescer em novos cenários: “os profissionais de 
saúde, que são pais e mães, foram também afetados 
pelo fecho das escolas e pelas regras de 
distanciamento social que impuseram nas suas famílias 
e comunidades – estas novas situações aumentaram 
ainda mais os níveis – já habituais – de ansiedade e 
stress a que foram sujeitos”, conforme indica Sérgio 
Sousa.

Se estas reivindicações continuarem a ser ignoradas, 
isso já não é só sinónimo de inércia política, é sinónimo 
de negligência ativa perante a saúde e a vida dos 
enfermeiros e dos utentes que estes tratam.
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Sérgio Sousa, enfermeiro especialista em Saúde 
Pública, escolhe duas palavras para dedicar aos colegas 
de profissão que estiveram na linha da frente nos 
últimos meses: “coragem e união”.

E estas são, sem dúvida, palavras centrais em muitos 
serviços de enfermagem do nosso país. Ana Filipa 
Abreu, enfermeira no Hospital de Portimão e dirigente 
do SEP, descrevia ao DN em plena pandemia que 
“nestes 13 anos nunca tinha vivido nada assim. Deixei 
de ver os meus pais, que são grupo de risco, estou em 
casa com o meu namorado, mas tenho de tomar 
precauções, sobretudo com a roupa que levo do 
hospital, que tiro e lavo logo com lixívia e a 90 graus".

Para Sérgio Sousa, apesar do contexto excecional, a 
pandemia apenas veio “realçar a força e a relevância 
dos profissionais de saúde na linha da frente. Revelou 
também a importância de dispor da tecnologia e dos 
recursos certos para reduzir a tensão sobre estes 
profissionais e apoiar o seu trabalho diário, com ou sem 
um contexto pandémico”. 

Por outro lado, é necessário investigar-se e saber-se o 
real impacto deste contexto de pandemia prolongada 
nos enfermeiros. “A exposição dos profissionais de 
saúde, nomeadamente os enfermeiros, a exigências 
diárias sem precedentes, a cargas horárias muito 
superiores, a taxas de mortalidade elevadas, ao 
racionamento de equipamentos de proteção individual, 
a pressão, ao medo de contágio e a dilemas éticos irão 
ter como consequência alterações nas capacidades e 
na saúde mental destes trabalhadores – consequências 
que têm que ser estudadas”, conforme afirma Sérgio 
Sousa.

�ste momento 
	 uma 
oportunidade?
Depois de um tempo mais recente com dispersão e 
discórdia nas reivindicações públicas de melhores 
condições de trabalho para os enfermeiros – e 
consequente impacto no apoio popular e mediático  – , 
o contexto pandémico que vivemos sublinhou dois 
fatores indiscutíveis: sem o Serviço Nacional de Saúde 
não é possível ter saúde em Portugal e a importância de 
ter enfermeiros capazes, capacitados e com motivação 
é indiscutivelmente importante para a prestação de 
cuidados a todos os portugueses.

É o momento perfeito para colocarmos na agenda 
política, governativa e mediática a necessidade de 
medidas concretas que atenuem a penosidade do 
nosso dia-a-dia e reduzam o risco a que estamos 
sujeitos.

Para Sérgio Sousa, é tempo de atuar: “este contexto 
poderá ser transformado em oportunidade se Portugal 
souber ultrapassar a dramática incapacidade de obter o 
melhor dos seus recursos humanos, nomeadamente 
dos enfermeiros e dos seus especialistas. 
Será sem dúvida uma oportunidade para a Ministra 
Marta Temido aplicar no terreno a sua tese de 
doutoramento  [Exequibilidade de uma revisão da 
combinação de papéis profissionais entre médicos e 
enfermeiros em Portugal] e assim atribuir aos 
enfermeiros mais funções e abrir o debate para um 
novo SNS - em que a divisão do trabalho baseada nas 
fronteiras profissionais seja substituída por protocolos 
de atuação que resultam do trabalho em equipa, uma 
vez que a Covid-19 veio demonstrar que o modelo 
atual está esgotado.”

Em termos governativos, Sakellarides é também 
claríssimo no que é preciso fazer – é fundamental ter a 
coragem e o saber para transitar de um governação 
geral e centralizada para uma governação local.

“Nós temos de ter um quadro geral de referência 
central e regional, mas a nível de cada sistema local de 
saúde há um fenómeno de criação para encontrar a 
solução própria daquele recurso, daquelas pessoas, 
daquela população e das suas necessidades. Se nós 
não libertarmos essa capacidade de criar e se não 
buscamos líderes locais capazes de inovar, capazes de 
arriscar, capazes de criar soluções próprias para aquele 
local, nunca teremos uma transformação. O sistema 
centralizado de criar normas que se espera que sejam 
aplicadas da mesma forma em todos os locais não tem 
nada a ver com aquilo que hoje pensamos que é a 
gestão da mudança num sistema complexo como o 
sistema da saúde. Claro que essa transformação local 
tem de ser enquadrada por um tipo de organização 
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que seja amiga da mudança e que seja capaz de 
canalizar os recursos necessários para aquelas 
transformações. 

Ora, isso significa uma mudança muito importante da 
forma como o Serviço Nacional de Saúde é gerido. E, 
se não se reconhecer que essa mudança é necessária, 
as reformas centralizadas e monótonas nunca passam 
do papel, nunca acontecem de facto. 

O desafio é grande e temos de ser exigentes uns com 
os outros nesse desafio, temos que esperar do 
governo, das profissões, das organizações, das 
lideranças, aquilo que têm de fazer. E quando as 
lideranças não forem capazes de fazer nós temos de 
dizer que não são capazes de fazer. Precisamos de dizer 
que temos de ter líderes de transformação local e não 
de administrativos que se limitam a fabricar papel e a 
transmitir da forma habitual. 

Temos de perceber seriamente os sinais, e as ordens e 
os sindicatos têm um papel muito importante nisso, nós 
precisamos de uma gestão da mudança e de um 
modelo de governação baseada nas transformações 
locais e no conhecimento e não nos preconceitos, nas 
normas e numa conceção antiga do que é um sistema 
de saúde.”

�nfermagem: 
quando a 
insatisfa��o passa 
a norma
Continuamos com Sakellarides.
“Vou dar um exemplo concreto. Um dia, há cerca de 
ano, ano e meio, fui com a minha mulher a uma 
consulta e como conheço o meu colega, que a trata, há 
sempre uma conversa antes e depois sobre questões 
mais amplas. E dizia-me esse colega que, apesar das 
dificuldades o serviço dele, do Serviço Nacional de 
Saúde, tinha conseguido produzir mais do que no ano 
anterior. E eu perguntei-lhe: Então e as pessoas não 
estão com a tendência a sair?  E ele diz-me o seguinte: 
Olhe, temos de facto esse problema, mas já sabemos 
como é que funciona. Um determinado colega, a 
determinado momento, manifesta-se insatisfeito. Seis 
meses depois pede para passar a tempo parcial e, seis 
meses depois, vai-se embora. E pergunto-lhe: E nesse 
ano ninguém reparou? Ninguém disse algo? Ninguém 
reparou que há ali uma alma insatisfeita? Ninguém 
desceu e lhe disse assim: Você está insatisfeito, o que 
podemos fazer para melhorar a situação de trabalho? 

Então ele esteve insatisfeito este tempo todo, pediu 
para trabalhar menos este tempo todo, foi-se embora e 
ninguém quis saber? E, de facto, é assim. Enquanto 
tivermos uma coisa chamada Serviço Nacional de 
Saúde que não tem antenas para perceber como é que 
as pessoas se sentem, o que é que precisam, o que se 
passa no dia a dia, não temos um Serviço Nacional de 
Saúde, temos uma máquina não humana, 
administrativa, não sensível às pessoas, quer as de 
dentro quer as de fora. 
Isto é um sinal claro que alguma coisa tem de mudar. 
Se isto se passa não há solução. 

Fui à mesma consulta um ano depois, o serviço tinha 
perdido 1/3 dos seus profissionais. E tinha perdido 
como? Sem ninguém se importar. Não houve, nesse 
tempo todo, nenhum sinal que alguém tivesse 
percebido porque é que as pessoas se iam embora. 
Ora bem, se isto não for enunciado como uma 
profunda incompetência do Serviço Nacional de Saúde 
então não vamos ter Serviço Nacional de Saúde daqui a 
cinco anos. 

Isto não é a teoria da batata, são coisas muito 
concretas, muito observáveis, podemos observar se 
face àquilo que são os desafios do profissional de 
saúde do Serviço Nacional de Saúde temos uma 
resposta. E a primeira resposta é saber o que se passa 
concretamente e, pelo menos, começando por dar a 
impressão, a sensação, que “you care”, como diriam os 
ingleses. Que alguém se preocupa, que o patrão da 
loja está preocupado com as pessoas que lá trabalham 

e que não é indiferente a pessoa estar insatisfeita ou 
não, que não é indiferente a pessoa ir embora ou ficar. 

Num passado recente, o sumário das experiências 
locais é que o patrão é indiferente, não quer saber se a 
pessoa fica ou se vai. E não há transformação nenhuma 
que resista se as pessoas que trabalham pensam que o 
patrão da loja é impessoal, que não quer saber. 

Não são as pessoas que são más. É que o sistema 
esclerosou desta forma. Se nós não percebermos que 
aqui há dois cidadãos, o externo e o interno, o interno 
são os profissionais de saúde, que são fundamentais na 
existência e na transformação do Serviço Nacional de 
Saúde não haverá transformação nenhuma. 

Agora que estamos a começar de novo, nada melhor 
do que perguntar, claramente, qual é a política para as 
profissões. E eu não vi ainda nenhuma, por isso, é 
altura de fazer essa pergunta não com a intenção de 
magoar, com a intenção que haja uma.”

Se já antes reivindicávamos medidas concretas relativas 
à carga penosa e ao risco que os enfermeiros enfrentam 
e acumulam diariamente, perante um cenário de 
estados epidemiológicos prolongados e cíclicos num 
futuro próximo e mundial, estas reivindicações não 
podem ser ignoradas.

A aposentação dos enfermeiros tem mesmo que 
acontecer mais cedo. As equipas têm que ter mais 
enfermeiros a trabalhar menos horas. Os protocolos de 
segurança têm que ser mais robustos. Temos que ser 
inovadores nas soluções que apresentamos aos 
enfermeiros.  Porque, de facto, a penosidade e o risco 
vão crescer em novos cenários: “os profissionais de 
saúde, que são pais e mães, foram também afetados 
pelo fecho das escolas e pelas regras de 
distanciamento social que impuseram nas suas famílias 
e comunidades – estas novas situações aumentaram 
ainda mais os níveis – já habituais – de ansiedade e 
stress a que foram sujeitos”, conforme indica Sérgio 
Sousa.

Se estas reivindicações continuarem a ser ignoradas, 
isso já não é só sinónimo de inércia política, é sinónimo 
de negligência ativa perante a saúde e a vida dos 
enfermeiros e dos utentes que estes tratam.
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2020: 
penosidade 
e risco em graus 
m�ximos
Sérgio Sousa, enfermeiro especialista em Saúde 
Pública, escolhe duas palavras para dedicar aos colegas 
de profissão que estiveram na linha da frente nos 
últimos meses: “coragem e união”.

E estas são, sem dúvida, palavras centrais em muitos 
serviços de enfermagem do nosso país. Ana Filipa 
Abreu, enfermeira no Hospital de Portimão e dirigente 
do SEP, descrevia ao DN em plena pandemia que 
“nestes 13 anos nunca tinha vivido nada assim. Deixei 
de ver os meus pais, que são grupo de risco, estou em 
casa com o meu namorado, mas tenho de tomar 
precauções, sobretudo com a roupa que levo do 
hospital, que tiro e lavo logo com lixívia e a 90 graus".

Para Sérgio Sousa, apesar do contexto excecional, a 
pandemia apenas veio “realçar a força e a relevância 
dos profissionais de saúde na linha da frente. Revelou 
também a importância de dispor da tecnologia e dos 
recursos certos para reduzir a tensão sobre estes 
profissionais e apoiar o seu trabalho diário, com ou sem 
um contexto pandémico”. 

Por outro lado, é necessário investigar-se e saber-se o 
real impacto deste contexto de pandemia prolongada 
nos enfermeiros. “A exposição dos profissionais de 
saúde, nomeadamente os enfermeiros, a exigências 
diárias sem precedentes, a cargas horárias muito 
superiores, a taxas de mortalidade elevadas, ao 
racionamento de equipamentos de proteção individual, 
a pressão, ao medo de contágio e a dilemas éticos irão 
ter como consequência alterações nas capacidades e 
na saúde mental destes trabalhadores – consequências 
que têm que ser estudadas”, conforme afirma Sérgio 
Sousa.

�ste momento 
	 uma 
oportunidade?
Depois de um tempo mais recente com dispersão e 
discórdia nas reivindicações públicas de melhores 
condições de trabalho para os enfermeiros – e 
consequente impacto no apoio popular e mediático  – , 
o contexto pandémico que vivemos sublinhou dois 
fatores indiscutíveis: sem o Serviço Nacional de Saúde 
não é possível ter saúde em Portugal e a importância de 
ter enfermeiros capazes, capacitados e com motivação 
é indiscutivelmente importante para a prestação de 
cuidados a todos os portugueses.

É o momento perfeito para colocarmos na agenda 
política, governativa e mediática a necessidade de 
medidas concretas que atenuem a penosidade do 
nosso dia-a-dia e reduzam o risco a que estamos 
sujeitos.

Para Sérgio Sousa, é tempo de atuar: “este contexto 
poderá ser transformado em oportunidade se Portugal 
souber ultrapassar a dramática incapacidade de obter o 
melhor dos seus recursos humanos, nomeadamente 
dos enfermeiros e dos seus especialistas. 
Será sem dúvida uma oportunidade para a Ministra 
Marta Temido aplicar no terreno a sua tese de 
doutoramento  [Exequibilidade de uma revisão da 
combinação de papéis profissionais entre médicos e 
enfermeiros em Portugal] e assim atribuir aos 
enfermeiros mais funções e abrir o debate para um 
novo SNS - em que a divisão do trabalho baseada nas 
fronteiras profissionais seja substituída por protocolos 
de atuação que resultam do trabalho em equipa, uma 
vez que a Covid-19 veio demonstrar que o modelo 
atual está esgotado.”

Em termos governativos, Sakellarides é também 
claríssimo no que é preciso fazer – é fundamental ter a 
coragem e o saber para transitar de um governação 
geral e centralizada para uma governação local.

“Nós temos de ter um quadro geral de referência 
central e regional, mas a nível de cada sistema local de 
saúde há um fenómeno de criação para encontrar a 
solução própria daquele recurso, daquelas pessoas, 
daquela população e das suas necessidades. Se nós 
não libertarmos essa capacidade de criar e se não 
buscamos líderes locais capazes de inovar, capazes de 
arriscar, capazes de criar soluções próprias para aquele 
local, nunca teremos uma transformação. O sistema 
centralizado de criar normas que se espera que sejam 
aplicadas da mesma forma em todos os locais não tem 
nada a ver com aquilo que hoje pensamos que é a 
gestão da mudança num sistema complexo como o 
sistema da saúde. Claro que essa transformação local 
tem de ser enquadrada por um tipo de organização 

que seja amiga da mudança e que seja capaz de 
canalizar os recursos necessários para aquelas 
transformações. 

Ora, isso significa uma mudança muito importante da 
forma como o Serviço Nacional de Saúde é gerido. E, 
se não se reconhecer que essa mudança é necessária, 
as reformas centralizadas e monótonas nunca passam 
do papel, nunca acontecem de facto. 

O desafio é grande e temos de ser exigentes uns com 
os outros nesse desafio, temos que esperar do 
governo, das profissões, das organizações, das 
lideranças, aquilo que têm de fazer. E quando as 
lideranças não forem capazes de fazer nós temos de 
dizer que não são capazes de fazer. Precisamos de dizer 
que temos de ter líderes de transformação local e não 
de administrativos que se limitam a fabricar papel e a 
transmitir da forma habitual. 

Temos de perceber seriamente os sinais, e as ordens e 
os sindicatos têm um papel muito importante nisso, nós 
precisamos de uma gestão da mudança e de um 
modelo de governação baseada nas transformações 
locais e no conhecimento e não nos preconceitos, nas 
normas e numa conceção antiga do que é um sistema 
de saúde.”

�nfermagem: 
quando a 
insatisfa��o passa 
a norma
Continuamos com Sakellarides.
“Vou dar um exemplo concreto. Um dia, há cerca de 
ano, ano e meio, fui com a minha mulher a uma 
consulta e como conheço o meu colega, que a trata, há 
sempre uma conversa antes e depois sobre questões 
mais amplas. E dizia-me esse colega que, apesar das 
dificuldades o serviço dele, do Serviço Nacional de 
Saúde, tinha conseguido produzir mais do que no ano 
anterior. E eu perguntei-lhe: Então e as pessoas não 
estão com a tendência a sair?  E ele diz-me o seguinte: 
Olhe, temos de facto esse problema, mas já sabemos 
como é que funciona. Um determinado colega, a 
determinado momento, manifesta-se insatisfeito. Seis 
meses depois pede para passar a tempo parcial e, seis 
meses depois, vai-se embora. E pergunto-lhe: E nesse 
ano ninguém reparou? Ninguém disse algo? Ninguém 
reparou que há ali uma alma insatisfeita? Ninguém 
desceu e lhe disse assim: Você está insatisfeito, o que 
podemos fazer para melhorar a situação de trabalho? 

Então ele esteve insatisfeito este tempo todo, pediu 
para trabalhar menos este tempo todo, foi-se embora e 
ninguém quis saber? E, de facto, é assim. Enquanto 
tivermos uma coisa chamada Serviço Nacional de 
Saúde que não tem antenas para perceber como é que 
as pessoas se sentem, o que é que precisam, o que se 
passa no dia a dia, não temos um Serviço Nacional de 
Saúde, temos uma máquina não humana, 
administrativa, não sensível às pessoas, quer as de 
dentro quer as de fora. 
Isto é um sinal claro que alguma coisa tem de mudar. 
Se isto se passa não há solução. 

Fui à mesma consulta um ano depois, o serviço tinha 
perdido 1/3 dos seus profissionais. E tinha perdido 
como? Sem ninguém se importar. Não houve, nesse 
tempo todo, nenhum sinal que alguém tivesse 
percebido porque é que as pessoas se iam embora. 
Ora bem, se isto não for enunciado como uma 
profunda incompetência do Serviço Nacional de Saúde 
então não vamos ter Serviço Nacional de Saúde daqui a 
cinco anos. 

Isto não é a teoria da batata, são coisas muito 
concretas, muito observáveis, podemos observar se 
face àquilo que são os desafios do profissional de 
saúde do Serviço Nacional de Saúde temos uma 
resposta. E a primeira resposta é saber o que se passa 
concretamente e, pelo menos, começando por dar a 
impressão, a sensação, que “you care”, como diriam os 
ingleses. Que alguém se preocupa, que o patrão da 
loja está preocupado com as pessoas que lá trabalham 

e que não é indiferente a pessoa estar insatisfeita ou 
não, que não é indiferente a pessoa ir embora ou ficar. 

Num passado recente, o sumário das experiências 
locais é que o patrão é indiferente, não quer saber se a 
pessoa fica ou se vai. E não há transformação nenhuma 
que resista se as pessoas que trabalham pensam que o 
patrão da loja é impessoal, que não quer saber. 

Não são as pessoas que são más. É que o sistema 
esclerosou desta forma. Se nós não percebermos que 
aqui há dois cidadãos, o externo e o interno, o interno 
são os profissionais de saúde, que são fundamentais na 
existência e na transformação do Serviço Nacional de 
Saúde não haverá transformação nenhuma. 

Agora que estamos a começar de novo, nada melhor 
do que perguntar, claramente, qual é a política para as 
profissões. E eu não vi ainda nenhuma, por isso, é 
altura de fazer essa pergunta não com a intenção de 
magoar, com a intenção que haja uma.”

Se já antes reivindicávamos medidas concretas relativas 
à carga penosa e ao risco que os enfermeiros enfrentam 
e acumulam diariamente, perante um cenário de 
estados epidemiológicos prolongados e cíclicos num 
futuro próximo e mundial, estas reivindicações não 
podem ser ignoradas.

A aposentação dos enfermeiros tem mesmo que 
acontecer mais cedo. As equipas têm que ter mais 
enfermeiros a trabalhar menos horas. Os protocolos de 
segurança têm que ser mais robustos. Temos que ser 
inovadores nas soluções que apresentamos aos 
enfermeiros.  Porque, de facto, a penosidade e o risco 
vão crescer em novos cenários: “os profissionais de 
saúde, que são pais e mães, foram também afetados 
pelo fecho das escolas e pelas regras de 
distanciamento social que impuseram nas suas famílias 
e comunidades – estas novas situações aumentaram 
ainda mais os níveis – já habituais – de ansiedade e 
stress a que foram sujeitos”, conforme indica Sérgio 
Sousa.

Se estas reivindicações continuarem a ser ignoradas, 
isso já não é só sinónimo de inércia política, é sinónimo 
de negligência ativa perante a saúde e a vida dos 
enfermeiros e dos utentes que estes tratam.
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2020: 
penosidade 
e risco em graus 
m�ximos
Sérgio Sousa, enfermeiro especialista em Saúde 
Pública, escolhe duas palavras para dedicar aos colegas 
de profissão que estiveram na linha da frente nos 
últimos meses: “coragem e união”.

E estas são, sem dúvida, palavras centrais em muitos 
serviços de enfermagem do nosso país. Ana Filipa 
Abreu, enfermeira no Hospital de Portimão e dirigente 
do SEP, descrevia ao DN em plena pandemia que 
“nestes 13 anos nunca tinha vivido nada assim. Deixei 
de ver os meus pais, que são grupo de risco, estou em 
casa com o meu namorado, mas tenho de tomar 
precauções, sobretudo com a roupa que levo do 
hospital, que tiro e lavo logo com lixívia e a 90 graus".

Para Sérgio Sousa, apesar do contexto excecional, a 
pandemia apenas veio “realçar a força e a relevância 
dos profissionais de saúde na linha da frente. Revelou 
também a importância de dispor da tecnologia e dos 
recursos certos para reduzir a tensão sobre estes 
profissionais e apoiar o seu trabalho diário, com ou sem 
um contexto pandémico”. 

Por outro lado, é necessário investigar-se e saber-se o 
real impacto deste contexto de pandemia prolongada 
nos enfermeiros. “A exposição dos profissionais de 
saúde, nomeadamente os enfermeiros, a exigências 
diárias sem precedentes, a cargas horárias muito 
superiores, a taxas de mortalidade elevadas, ao 
racionamento de equipamentos de proteção individual, 
a pressão, ao medo de contágio e a dilemas éticos irão 
ter como consequência alterações nas capacidades e 
na saúde mental destes trabalhadores – consequências 
que têm que ser estudadas”, conforme afirma Sérgio 
Sousa.

�ste momento 
	 uma 
oportunidade?
Depois de um tempo mais recente com dispersão e 
discórdia nas reivindicações públicas de melhores 
condições de trabalho para os enfermeiros – e 
consequente impacto no apoio popular e mediático  – , 
o contexto pandémico que vivemos sublinhou dois 
fatores indiscutíveis: sem o Serviço Nacional de Saúde 
não é possível ter saúde em Portugal e a importância de 
ter enfermeiros capazes, capacitados e com motivação 
é indiscutivelmente importante para a prestação de 
cuidados a todos os portugueses.

É o momento perfeito para colocarmos na agenda 
política, governativa e mediática a necessidade de 
medidas concretas que atenuem a penosidade do 
nosso dia-a-dia e reduzam o risco a que estamos 
sujeitos.

Para Sérgio Sousa, é tempo de atuar: “este contexto 
poderá ser transformado em oportunidade se Portugal 
souber ultrapassar a dramática incapacidade de obter o 
melhor dos seus recursos humanos, nomeadamente 
dos enfermeiros e dos seus especialistas. 
Será sem dúvida uma oportunidade para a Ministra 
Marta Temido aplicar no terreno a sua tese de 
doutoramento  [Exequibilidade de uma revisão da 
combinação de papéis profissionais entre médicos e 
enfermeiros em Portugal] e assim atribuir aos 
enfermeiros mais funções e abrir o debate para um 
novo SNS - em que a divisão do trabalho baseada nas 
fronteiras profissionais seja substituída por protocolos 
de atuação que resultam do trabalho em equipa, uma 
vez que a Covid-19 veio demonstrar que o modelo 
atual está esgotado.”

Em termos governativos, Sakellarides é também 
claríssimo no que é preciso fazer – é fundamental ter a 
coragem e o saber para transitar de um governação 
geral e centralizada para uma governação local.

“Nós temos de ter um quadro geral de referência 
central e regional, mas a nível de cada sistema local de 
saúde há um fenómeno de criação para encontrar a 
solução própria daquele recurso, daquelas pessoas, 
daquela população e das suas necessidades. Se nós 
não libertarmos essa capacidade de criar e se não 
buscamos líderes locais capazes de inovar, capazes de 
arriscar, capazes de criar soluções próprias para aquele 
local, nunca teremos uma transformação. O sistema 
centralizado de criar normas que se espera que sejam 
aplicadas da mesma forma em todos os locais não tem 
nada a ver com aquilo que hoje pensamos que é a 
gestão da mudança num sistema complexo como o 
sistema da saúde. Claro que essa transformação local 
tem de ser enquadrada por um tipo de organização 

que seja amiga da mudança e que seja capaz de 
canalizar os recursos necessários para aquelas 
transformações. 

Ora, isso significa uma mudança muito importante da 
forma como o Serviço Nacional de Saúde é gerido. E, 
se não se reconhecer que essa mudança é necessária, 
as reformas centralizadas e monótonas nunca passam 
do papel, nunca acontecem de facto. 

O desafio é grande e temos de ser exigentes uns com 
os outros nesse desafio, temos que esperar do 
governo, das profissões, das organizações, das 
lideranças, aquilo que têm de fazer. E quando as 
lideranças não forem capazes de fazer nós temos de 
dizer que não são capazes de fazer. Precisamos de dizer 
que temos de ter líderes de transformação local e não 
de administrativos que se limitam a fabricar papel e a 
transmitir da forma habitual. 

Temos de perceber seriamente os sinais, e as ordens e 
os sindicatos têm um papel muito importante nisso, nós 
precisamos de uma gestão da mudança e de um 
modelo de governação baseada nas transformações 
locais e no conhecimento e não nos preconceitos, nas 
normas e numa conceção antiga do que é um sistema 
de saúde.”

�nfermagem: 
quando a 
insatisfa��o passa 
a norma
Continuamos com Sakellarides.
“Vou dar um exemplo concreto. Um dia, há cerca de 
ano, ano e meio, fui com a minha mulher a uma 
consulta e como conheço o meu colega, que a trata, há 
sempre uma conversa antes e depois sobre questões 
mais amplas. E dizia-me esse colega que, apesar das 
dificuldades o serviço dele, do Serviço Nacional de 
Saúde, tinha conseguido produzir mais do que no ano 
anterior. E eu perguntei-lhe: Então e as pessoas não 
estão com a tendência a sair?  E ele diz-me o seguinte: 
Olhe, temos de facto esse problema, mas já sabemos 
como é que funciona. Um determinado colega, a 
determinado momento, manifesta-se insatisfeito. Seis 
meses depois pede para passar a tempo parcial e, seis 
meses depois, vai-se embora. E pergunto-lhe: E nesse 
ano ninguém reparou? Ninguém disse algo? Ninguém 
reparou que há ali uma alma insatisfeita? Ninguém 
desceu e lhe disse assim: Você está insatisfeito, o que 
podemos fazer para melhorar a situação de trabalho? 

Então ele esteve insatisfeito este tempo todo, pediu 
para trabalhar menos este tempo todo, foi-se embora e 
ninguém quis saber? E, de facto, é assim. Enquanto 
tivermos uma coisa chamada Serviço Nacional de 
Saúde que não tem antenas para perceber como é que 
as pessoas se sentem, o que é que precisam, o que se 
passa no dia a dia, não temos um Serviço Nacional de 
Saúde, temos uma máquina não humana, 
administrativa, não sensível às pessoas, quer as de 
dentro quer as de fora. 
Isto é um sinal claro que alguma coisa tem de mudar. 
Se isto se passa não há solução. 

Fui à mesma consulta um ano depois, o serviço tinha 
perdido 1/3 dos seus profissionais. E tinha perdido 
como? Sem ninguém se importar. Não houve, nesse 
tempo todo, nenhum sinal que alguém tivesse 
percebido porque é que as pessoas se iam embora. 
Ora bem, se isto não for enunciado como uma 
profunda incompetência do Serviço Nacional de Saúde 
então não vamos ter Serviço Nacional de Saúde daqui a 
cinco anos. 

Isto não é a teoria da batata, são coisas muito 
concretas, muito observáveis, podemos observar se 
face àquilo que são os desafios do profissional de 
saúde do Serviço Nacional de Saúde temos uma 
resposta. E a primeira resposta é saber o que se passa 
concretamente e, pelo menos, começando por dar a 
impressão, a sensação, que “you care”, como diriam os 
ingleses. Que alguém se preocupa, que o patrão da 
loja está preocupado com as pessoas que lá trabalham 

e que não é indiferente a pessoa estar insatisfeita ou 
não, que não é indiferente a pessoa ir embora ou ficar. 

Num passado recente, o sumário das experiências 
locais é que o patrão é indiferente, não quer saber se a 
pessoa fica ou se vai. E não há transformação nenhuma 
que resista se as pessoas que trabalham pensam que o 
patrão da loja é impessoal, que não quer saber. 

Não são as pessoas que são más. É que o sistema 
esclerosou desta forma. Se nós não percebermos que 
aqui há dois cidadãos, o externo e o interno, o interno 
são os profissionais de saúde, que são fundamentais na 
existência e na transformação do Serviço Nacional de 
Saúde não haverá transformação nenhuma. 

Agora que estamos a começar de novo, nada melhor 
do que perguntar, claramente, qual é a política para as 
profissões. E eu não vi ainda nenhuma, por isso, é 
altura de fazer essa pergunta não com a intenção de 
magoar, com a intenção que haja uma.”

Se já antes reivindicávamos medidas concretas relativas 
à carga penosa e ao risco que os enfermeiros enfrentam 
e acumulam diariamente, perante um cenário de 
estados epidemiológicos prolongados e cíclicos num 
futuro próximo e mundial, estas reivindicações não 
podem ser ignoradas.

A aposentação dos enfermeiros tem mesmo que 
acontecer mais cedo. As equipas têm que ter mais 
enfermeiros a trabalhar menos horas. Os protocolos de 
segurança têm que ser mais robustos. Temos que ser 
inovadores nas soluções que apresentamos aos 
enfermeiros.  Porque, de facto, a penosidade e o risco 
vão crescer em novos cenários: “os profissionais de 
saúde, que são pais e mães, foram também afetados 
pelo fecho das escolas e pelas regras de 
distanciamento social que impuseram nas suas famílias 
e comunidades – estas novas situações aumentaram 
ainda mais os níveis – já habituais – de ansiedade e 
stress a que foram sujeitos”, conforme indica Sérgio 
Sousa.

Se estas reivindicações continuarem a ser ignoradas, 
isso já não é só sinónimo de inércia política, é sinónimo 
de negligência ativa perante a saúde e a vida dos 
enfermeiros e dos utentes que estes tratam.
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2020: 
penosidade 
e risco em graus 
m�ximos
Sérgio Sousa, enfermeiro especialista em Saúde 
Pública, escolhe duas palavras para dedicar aos colegas 
de profissão que estiveram na linha da frente nos 
últimos meses: “coragem e união”.

E estas são, sem dúvida, palavras centrais em muitos 
serviços de enfermagem do nosso país. Ana Filipa 
Abreu, enfermeira no Hospital de Portimão e dirigente 
do SEP, descrevia ao DN em plena pandemia que 
“nestes 13 anos nunca tinha vivido nada assim. Deixei 
de ver os meus pais, que são grupo de risco, estou em 
casa com o meu namorado, mas tenho de tomar 
precauções, sobretudo com a roupa que levo do 
hospital, que tiro e lavo logo com lixívia e a 90 graus".

Para Sérgio Sousa, apesar do contexto excecional, a 
pandemia apenas veio “realçar a força e a relevância 
dos profissionais de saúde na linha da frente. Revelou 
também a importância de dispor da tecnologia e dos 
recursos certos para reduzir a tensão sobre estes 
profissionais e apoiar o seu trabalho diário, com ou sem 
um contexto pandémico”. 

Por outro lado, é necessário investigar-se e saber-se o 
real impacto deste contexto de pandemia prolongada 
nos enfermeiros. “A exposição dos profissionais de 
saúde, nomeadamente os enfermeiros, a exigências 
diárias sem precedentes, a cargas horárias muito 
superiores, a taxas de mortalidade elevadas, ao 
racionamento de equipamentos de proteção individual, 
a pressão, ao medo de contágio e a dilemas éticos irão 
ter como consequência alterações nas capacidades e 
na saúde mental destes trabalhadores – consequências 
que têm que ser estudadas”, conforme afirma Sérgio 
Sousa.

�ste momento 
	 uma 
oportunidade?
Depois de um tempo mais recente com dispersão e 
discórdia nas reivindicações públicas de melhores 
condições de trabalho para os enfermeiros – e 
consequente impacto no apoio popular e mediático  – , 
o contexto pandémico que vivemos sublinhou dois 
fatores indiscutíveis: sem o Serviço Nacional de Saúde 
não é possível ter saúde em Portugal e a importância de 
ter enfermeiros capazes, capacitados e com motivação 
é indiscutivelmente importante para a prestação de 
cuidados a todos os portugueses.

É o momento perfeito para colocarmos na agenda 
política, governativa e mediática a necessidade de 
medidas concretas que atenuem a penosidade do 
nosso dia-a-dia e reduzam o risco a que estamos 
sujeitos.

Para Sérgio Sousa, é tempo de atuar: “este contexto 
poderá ser transformado em oportunidade se Portugal 
souber ultrapassar a dramática incapacidade de obter o 
melhor dos seus recursos humanos, nomeadamente 
dos enfermeiros e dos seus especialistas. 
Será sem dúvida uma oportunidade para a Ministra 
Marta Temido aplicar no terreno a sua tese de 
doutoramento  [Exequibilidade de uma revisão da 
combinação de papéis profissionais entre médicos e 
enfermeiros em Portugal] e assim atribuir aos 
enfermeiros mais funções e abrir o debate para um 
novo SNS - em que a divisão do trabalho baseada nas 
fronteiras profissionais seja substituída por protocolos 
de atuação que resultam do trabalho em equipa, uma 
vez que a Covid-19 veio demonstrar que o modelo 
atual está esgotado.”

Em termos governativos, Sakellarides é também 
claríssimo no que é preciso fazer – é fundamental ter a 
coragem e o saber para transitar de um governação 
geral e centralizada para uma governação local.

“Nós temos de ter um quadro geral de referência 
central e regional, mas a nível de cada sistema local de 
saúde há um fenómeno de criação para encontrar a 
solução própria daquele recurso, daquelas pessoas, 
daquela população e das suas necessidades. Se nós 
não libertarmos essa capacidade de criar e se não 
buscamos líderes locais capazes de inovar, capazes de 
arriscar, capazes de criar soluções próprias para aquele 
local, nunca teremos uma transformação. O sistema 
centralizado de criar normas que se espera que sejam 
aplicadas da mesma forma em todos os locais não tem 
nada a ver com aquilo que hoje pensamos que é a 
gestão da mudança num sistema complexo como o 
sistema da saúde. Claro que essa transformação local 
tem de ser enquadrada por um tipo de organização 

que seja amiga da mudança e que seja capaz de 
canalizar os recursos necessários para aquelas 
transformações. 

Ora, isso significa uma mudança muito importante da 
forma como o Serviço Nacional de Saúde é gerido. E, 
se não se reconhecer que essa mudança é necessária, 
as reformas centralizadas e monótonas nunca passam 
do papel, nunca acontecem de facto. 

O desafio é grande e temos de ser exigentes uns com 
os outros nesse desafio, temos que esperar do 
governo, das profissões, das organizações, das 
lideranças, aquilo que têm de fazer. E quando as 
lideranças não forem capazes de fazer nós temos de 
dizer que não são capazes de fazer. Precisamos de dizer 
que temos de ter líderes de transformação local e não 
de administrativos que se limitam a fabricar papel e a 
transmitir da forma habitual. 

Temos de perceber seriamente os sinais, e as ordens e 
os sindicatos têm um papel muito importante nisso, nós 
precisamos de uma gestão da mudança e de um 
modelo de governação baseada nas transformações 
locais e no conhecimento e não nos preconceitos, nas 
normas e numa conceção antiga do que é um sistema 
de saúde.”

�nfermagem: 
quando a 
insatisfa��o passa 
a norma
Continuamos com Sakellarides.
“Vou dar um exemplo concreto. Um dia, há cerca de 
ano, ano e meio, fui com a minha mulher a uma 
consulta e como conheço o meu colega, que a trata, há 
sempre uma conversa antes e depois sobre questões 
mais amplas. E dizia-me esse colega que, apesar das 
dificuldades o serviço dele, do Serviço Nacional de 
Saúde, tinha conseguido produzir mais do que no ano 
anterior. E eu perguntei-lhe: Então e as pessoas não 
estão com a tendência a sair?  E ele diz-me o seguinte: 
Olhe, temos de facto esse problema, mas já sabemos 
como é que funciona. Um determinado colega, a 
determinado momento, manifesta-se insatisfeito. Seis 
meses depois pede para passar a tempo parcial e, seis 
meses depois, vai-se embora. E pergunto-lhe: E nesse 
ano ninguém reparou? Ninguém disse algo? Ninguém 
reparou que há ali uma alma insatisfeita? Ninguém 
desceu e lhe disse assim: Você está insatisfeito, o que 
podemos fazer para melhorar a situação de trabalho? 

Então ele esteve insatisfeito este tempo todo, pediu 
para trabalhar menos este tempo todo, foi-se embora e 
ninguém quis saber? E, de facto, é assim. Enquanto 
tivermos uma coisa chamada Serviço Nacional de 
Saúde que não tem antenas para perceber como é que 
as pessoas se sentem, o que é que precisam, o que se 
passa no dia a dia, não temos um Serviço Nacional de 
Saúde, temos uma máquina não humana, 
administrativa, não sensível às pessoas, quer as de 
dentro quer as de fora. 
Isto é um sinal claro que alguma coisa tem de mudar. 
Se isto se passa não há solução. 

Fui à mesma consulta um ano depois, o serviço tinha 
perdido 1/3 dos seus profissionais. E tinha perdido 
como? Sem ninguém se importar. Não houve, nesse 
tempo todo, nenhum sinal que alguém tivesse 
percebido porque é que as pessoas se iam embora. 
Ora bem, se isto não for enunciado como uma 
profunda incompetência do Serviço Nacional de Saúde 
então não vamos ter Serviço Nacional de Saúde daqui a 
cinco anos. 

Isto não é a teoria da batata, são coisas muito 
concretas, muito observáveis, podemos observar se 
face àquilo que são os desafios do profissional de 
saúde do Serviço Nacional de Saúde temos uma 
resposta. E a primeira resposta é saber o que se passa 
concretamente e, pelo menos, começando por dar a 
impressão, a sensação, que “you care”, como diriam os 
ingleses. Que alguém se preocupa, que o patrão da 
loja está preocupado com as pessoas que lá trabalham 

e que não é indiferente a pessoa estar insatisfeita ou 
não, que não é indiferente a pessoa ir embora ou ficar. 

Num passado recente, o sumário das experiências 
locais é que o patrão é indiferente, não quer saber se a 
pessoa fica ou se vai. E não há transformação nenhuma 
que resista se as pessoas que trabalham pensam que o 
patrão da loja é impessoal, que não quer saber. 

Não são as pessoas que são más. É que o sistema 
esclerosou desta forma. Se nós não percebermos que 
aqui há dois cidadãos, o externo e o interno, o interno 
são os profissionais de saúde, que são fundamentais na 
existência e na transformação do Serviço Nacional de 
Saúde não haverá transformação nenhuma. 

Agora que estamos a começar de novo, nada melhor 
do que perguntar, claramente, qual é a política para as 
profissões. E eu não vi ainda nenhuma, por isso, é 
altura de fazer essa pergunta não com a intenção de 
magoar, com a intenção que haja uma.”

Se já antes reivindicávamos medidas concretas relativas 
à carga penosa e ao risco que os enfermeiros enfrentam 
e acumulam diariamente, perante um cenário de 
estados epidemiológicos prolongados e cíclicos num 
futuro próximo e mundial, estas reivindicações não 
podem ser ignoradas.

A aposentação dos enfermeiros tem mesmo que 
acontecer mais cedo. As equipas têm que ter mais 
enfermeiros a trabalhar menos horas. Os protocolos de 
segurança têm que ser mais robustos. Temos que ser 
inovadores nas soluções que apresentamos aos 
enfermeiros.  Porque, de facto, a penosidade e o risco 
vão crescer em novos cenários: “os profissionais de 
saúde, que são pais e mães, foram também afetados 
pelo fecho das escolas e pelas regras de 
distanciamento social que impuseram nas suas famílias 
e comunidades – estas novas situações aumentaram 
ainda mais os níveis – já habituais – de ansiedade e 
stress a que foram sujeitos”, conforme indica Sérgio 
Sousa.

Se estas reivindicações continuarem a ser ignoradas, 
isso já não é só sinónimo de inércia política, é sinónimo 
de negligência ativa perante a saúde e a vida dos 
enfermeiros e dos utentes que estes tratam.
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2020: 
penosidade 
e risco em graus 
m�ximos
Sérgio Sousa, enfermeiro especialista em Saúde 
Pública, escolhe duas palavras para dedicar aos colegas 
de profissão que estiveram na linha da frente nos 
últimos meses: “coragem e união”.

E estas são, sem dúvida, palavras centrais em muitos 
serviços de enfermagem do nosso país. Ana Filipa 
Abreu, enfermeira no Hospital de Portimão e dirigente 
do SEP, descrevia ao DN em plena pandemia que 
“nestes 13 anos nunca tinha vivido nada assim. Deixei 
de ver os meus pais, que são grupo de risco, estou em 
casa com o meu namorado, mas tenho de tomar 
precauções, sobretudo com a roupa que levo do 
hospital, que tiro e lavo logo com lixívia e a 90 graus".

Para Sérgio Sousa, apesar do contexto excecional, a 
pandemia apenas veio “realçar a força e a relevância 
dos profissionais de saúde na linha da frente. Revelou 
também a importância de dispor da tecnologia e dos 
recursos certos para reduzir a tensão sobre estes 
profissionais e apoiar o seu trabalho diário, com ou sem 
um contexto pandémico”. 

Por outro lado, é necessário investigar-se e saber-se o 
real impacto deste contexto de pandemia prolongada 
nos enfermeiros. “A exposição dos profissionais de 
saúde, nomeadamente os enfermeiros, a exigências 
diárias sem precedentes, a cargas horárias muito 
superiores, a taxas de mortalidade elevadas, ao 
racionamento de equipamentos de proteção individual, 
a pressão, ao medo de contágio e a dilemas éticos irão 
ter como consequência alterações nas capacidades e 
na saúde mental destes trabalhadores – consequências 
que têm que ser estudadas”, conforme afirma Sérgio 
Sousa.

�ste momento 
	 uma 
oportunidade?
Depois de um tempo mais recente com dispersão e 
discórdia nas reivindicações públicas de melhores 
condições de trabalho para os enfermeiros – e 
consequente impacto no apoio popular e mediático  – , 
o contexto pandémico que vivemos sublinhou dois 
fatores indiscutíveis: sem o Serviço Nacional de Saúde 
não é possível ter saúde em Portugal e a importância de 
ter enfermeiros capazes, capacitados e com motivação 
é indiscutivelmente importante para a prestação de 
cuidados a todos os portugueses.

É o momento perfeito para colocarmos na agenda 
política, governativa e mediática a necessidade de 
medidas concretas que atenuem a penosidade do 
nosso dia-a-dia e reduzam o risco a que estamos 
sujeitos.

Para Sérgio Sousa, é tempo de atuar: “este contexto 
poderá ser transformado em oportunidade se Portugal 
souber ultrapassar a dramática incapacidade de obter o 
melhor dos seus recursos humanos, nomeadamente 
dos enfermeiros e dos seus especialistas. 
Será sem dúvida uma oportunidade para a Ministra 
Marta Temido aplicar no terreno a sua tese de 
doutoramento  [Exequibilidade de uma revisão da 
combinação de papéis profissionais entre médicos e 
enfermeiros em Portugal] e assim atribuir aos 
enfermeiros mais funções e abrir o debate para um 
novo SNS - em que a divisão do trabalho baseada nas 
fronteiras profissionais seja substituída por protocolos 
de atuação que resultam do trabalho em equipa, uma 
vez que a Covid-19 veio demonstrar que o modelo 
atual está esgotado.”

Em termos governativos, Sakellarides é também 
claríssimo no que é preciso fazer – é fundamental ter a 
coragem e o saber para transitar de um governação 
geral e centralizada para uma governação local.

“Nós temos de ter um quadro geral de referência 
central e regional, mas a nível de cada sistema local de 
saúde há um fenómeno de criação para encontrar a 
solução própria daquele recurso, daquelas pessoas, 
daquela população e das suas necessidades. Se nós 
não libertarmos essa capacidade de criar e se não 
buscamos líderes locais capazes de inovar, capazes de 
arriscar, capazes de criar soluções próprias para aquele 
local, nunca teremos uma transformação. O sistema 
centralizado de criar normas que se espera que sejam 
aplicadas da mesma forma em todos os locais não tem 
nada a ver com aquilo que hoje pensamos que é a 
gestão da mudança num sistema complexo como o 
sistema da saúde. Claro que essa transformação local 
tem de ser enquadrada por um tipo de organização 

que seja amiga da mudança e que seja capaz de 
canalizar os recursos necessários para aquelas 
transformações. 

Ora, isso significa uma mudança muito importante da 
forma como o Serviço Nacional de Saúde é gerido. E, 
se não se reconhecer que essa mudança é necessária, 
as reformas centralizadas e monótonas nunca passam 
do papel, nunca acontecem de facto. 

O desafio é grande e temos de ser exigentes uns com 
os outros nesse desafio, temos que esperar do 
governo, das profissões, das organizações, das 
lideranças, aquilo que têm de fazer. E quando as 
lideranças não forem capazes de fazer nós temos de 
dizer que não são capazes de fazer. Precisamos de dizer 
que temos de ter líderes de transformação local e não 
de administrativos que se limitam a fabricar papel e a 
transmitir da forma habitual. 

Temos de perceber seriamente os sinais, e as ordens e 
os sindicatos têm um papel muito importante nisso, nós 
precisamos de uma gestão da mudança e de um 
modelo de governação baseada nas transformações 
locais e no conhecimento e não nos preconceitos, nas 
normas e numa conceção antiga do que é um sistema 
de saúde.”

�nfermagem: 
quando a 
insatisfa��o passa 
a norma
Continuamos com Sakellarides.
“Vou dar um exemplo concreto. Um dia, há cerca de 
ano, ano e meio, fui com a minha mulher a uma 
consulta e como conheço o meu colega, que a trata, há 
sempre uma conversa antes e depois sobre questões 
mais amplas. E dizia-me esse colega que, apesar das 
dificuldades o serviço dele, do Serviço Nacional de 
Saúde, tinha conseguido produzir mais do que no ano 
anterior. E eu perguntei-lhe: Então e as pessoas não 
estão com a tendência a sair?  E ele diz-me o seguinte: 
Olhe, temos de facto esse problema, mas já sabemos 
como é que funciona. Um determinado colega, a 
determinado momento, manifesta-se insatisfeito. Seis 
meses depois pede para passar a tempo parcial e, seis 
meses depois, vai-se embora. E pergunto-lhe: E nesse 
ano ninguém reparou? Ninguém disse algo? Ninguém 
reparou que há ali uma alma insatisfeita? Ninguém 
desceu e lhe disse assim: Você está insatisfeito, o que 
podemos fazer para melhorar a situação de trabalho? 

Então ele esteve insatisfeito este tempo todo, pediu 
para trabalhar menos este tempo todo, foi-se embora e 
ninguém quis saber? E, de facto, é assim. Enquanto 
tivermos uma coisa chamada Serviço Nacional de 
Saúde que não tem antenas para perceber como é que 
as pessoas se sentem, o que é que precisam, o que se 
passa no dia a dia, não temos um Serviço Nacional de 
Saúde, temos uma máquina não humana, 
administrativa, não sensível às pessoas, quer as de 
dentro quer as de fora. 
Isto é um sinal claro que alguma coisa tem de mudar. 
Se isto se passa não há solução. 

Fui à mesma consulta um ano depois, o serviço tinha 
perdido 1/3 dos seus profissionais. E tinha perdido 
como? Sem ninguém se importar. Não houve, nesse 
tempo todo, nenhum sinal que alguém tivesse 
percebido porque é que as pessoas se iam embora. 
Ora bem, se isto não for enunciado como uma 
profunda incompetência do Serviço Nacional de Saúde 
então não vamos ter Serviço Nacional de Saúde daqui a 
cinco anos. 

Isto não é a teoria da batata, são coisas muito 
concretas, muito observáveis, podemos observar se 
face àquilo que são os desafios do profissional de 
saúde do Serviço Nacional de Saúde temos uma 
resposta. E a primeira resposta é saber o que se passa 
concretamente e, pelo menos, começando por dar a 
impressão, a sensação, que “you care”, como diriam os 
ingleses. Que alguém se preocupa, que o patrão da 
loja está preocupado com as pessoas que lá trabalham 

e que não é indiferente a pessoa estar insatisfeita ou 
não, que não é indiferente a pessoa ir embora ou ficar. 

Num passado recente, o sumário das experiências 
locais é que o patrão é indiferente, não quer saber se a 
pessoa fica ou se vai. E não há transformação nenhuma 
que resista se as pessoas que trabalham pensam que o 
patrão da loja é impessoal, que não quer saber. 

Não são as pessoas que são más. É que o sistema 
esclerosou desta forma. Se nós não percebermos que 
aqui há dois cidadãos, o externo e o interno, o interno 
são os profissionais de saúde, que são fundamentais na 
existência e na transformação do Serviço Nacional de 
Saúde não haverá transformação nenhuma. 

Agora que estamos a começar de novo, nada melhor 
do que perguntar, claramente, qual é a política para as 
profissões. E eu não vi ainda nenhuma, por isso, é 
altura de fazer essa pergunta não com a intenção de 
magoar, com a intenção que haja uma.”

Se já antes reivindicávamos medidas concretas relativas 
à carga penosa e ao risco que os enfermeiros enfrentam 
e acumulam diariamente, perante um cenário de 
estados epidemiológicos prolongados e cíclicos num 
futuro próximo e mundial, estas reivindicações não 
podem ser ignoradas.

A aposentação dos enfermeiros tem mesmo que 
acontecer mais cedo. As equipas têm que ter mais 
enfermeiros a trabalhar menos horas. Os protocolos de 
segurança têm que ser mais robustos. Temos que ser 
inovadores nas soluções que apresentamos aos 
enfermeiros.  Porque, de facto, a penosidade e o risco 
vão crescer em novos cenários: “os profissionais de 
saúde, que são pais e mães, foram também afetados 
pelo fecho das escolas e pelas regras de 
distanciamento social que impuseram nas suas famílias 
e comunidades – estas novas situações aumentaram 
ainda mais os níveis – já habituais – de ansiedade e 
stress a que foram sujeitos”, conforme indica Sérgio 
Sousa.

Se estas reivindicações continuarem a ser ignoradas, 
isso já não é só sinónimo de inércia política, é sinónimo 
de negligência ativa perante a saúde e a vida dos 
enfermeiros e dos utentes que estes tratam.
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APOSENTAÇÃO 
MAIS CEDO. A

 FALTA DE 
ENFERMEIROS 

OBRIGA A RITMOS DE 
TRABALHO INTENSOS, 
OU SEJA, AUMENTA O 

RISCO E A 
PENOSIDADE 
INERENTE À 
PROFISSÃO. 

PROGRESSÃO. 
CONTABILIZAÇÃO 

JUSTA DOS PONTOS 
PARA 20 MIL 

ENFERMEIROS. 
O AJUSTE SALARIAL 

NOS 1201€ NÃO 
FOI UMA 

PROGRESSÃO. 

EXIGIMOS UMA 
AVALIAÇÃO DO 

DESEMPENHO QUE 
SEJA ISSO MESMO E 
NÃO UMA “COISA” 
PARA IMPEDIR OS 

TRABALHADORES DE 
PROGREDIREM NAS 

CARREIRAS.

EXIGIMOS 
DOTAÇÕES DE 
ENFERMEIROS
GENERALISTAS, 

ESPECIALISTAS E
GESTORES QUE 

PERMITAM DAR AS
RESPOSTAS 

NECESSÁRIAS E DE 
FORMA

ORGANIZADA EM 
TODOS OS 

CONTEXTOS.

EXIGIMOS A 
HARMONIZAÇÃO 

AOS CIT DAS 
COMPENSAÇÕES JÁ 

HOJE PREVISTAS 
PELO EXERCÍCIO EM 

AMBIENTES 
PARTICULARMENTE 

PENOSOS, 
PSIQUIATRIA E 

ONCOLOGIA, E MAIS 
1 DIA DE FÉRIAS POR 

10 ANOS DE 
TRABALHO 
EFECTIVO.

EXIGIMOS UMA 
CARREIRA DE 

ENFERMAGEM QUE 
VALORIZE

O IMPRESCINDÍVEL
PAPEL DOS 

ENFERMEIROS.  

A LEI ASSIM 
DETERMINA E 

CONTINUAREMOS A 
EXIGIR QUE SE 

APLIQUE: 
“A ENTIDADE 

EMPREGADORA, 
PÚBLICA OU 
PRIVADA, É 

RESPONSÁVEL PELO 
ESPECIAL RISCO A 

QUE OS 
ENFERMEIROS ESTÃO 

SUJEITOS.”
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2020: 
penosidade 
e risco em graus 
m�ximos
Sérgio Sousa, enfermeiro especialista em Saúde 
Pública, escolhe duas palavras para dedicar aos colegas 
de profissão que estiveram na linha da frente nos 
últimos meses: “coragem e união”.

E estas são, sem dúvida, palavras centrais em muitos 
serviços de enfermagem do nosso país. Ana Filipa 
Abreu, enfermeira no Hospital de Portimão e dirigente 
do SEP, descrevia ao DN em plena pandemia que 
“nestes 13 anos nunca tinha vivido nada assim. Deixei 
de ver os meus pais, que são grupo de risco, estou em 
casa com o meu namorado, mas tenho de tomar 
precauções, sobretudo com a roupa que levo do 
hospital, que tiro e lavo logo com lixívia e a 90 graus".

Para Sérgio Sousa, apesar do contexto excecional, a 
pandemia apenas veio “realçar a força e a relevância 
dos profissionais de saúde na linha da frente. Revelou 
também a importância de dispor da tecnologia e dos 
recursos certos para reduzir a tensão sobre estes 
profissionais e apoiar o seu trabalho diário, com ou sem 
um contexto pandémico”. 

Por outro lado, é necessário investigar-se e saber-se o 
real impacto deste contexto de pandemia prolongada 
nos enfermeiros. “A exposição dos profissionais de 
saúde, nomeadamente os enfermeiros, a exigências 
diárias sem precedentes, a cargas horárias muito 
superiores, a taxas de mortalidade elevadas, ao 
racionamento de equipamentos de proteção individual, 
a pressão, ao medo de contágio e a dilemas éticos irão 
ter como consequência alterações nas capacidades e 
na saúde mental destes trabalhadores – consequências 
que têm que ser estudadas”, conforme afirma Sérgio 
Sousa.

�ste momento 
	 uma 
oportunidade?
Depois de um tempo mais recente com dispersão e 
discórdia nas reivindicações públicas de melhores 
condições de trabalho para os enfermeiros – e 
consequente impacto no apoio popular e mediático  – , 
o contexto pandémico que vivemos sublinhou dois 
fatores indiscutíveis: sem o Serviço Nacional de Saúde 
não é possível ter saúde em Portugal e a importância de 
ter enfermeiros capazes, capacitados e com motivação 
é indiscutivelmente importante para a prestação de 
cuidados a todos os portugueses.

É o momento perfeito para colocarmos na agenda 
política, governativa e mediática a necessidade de 
medidas concretas que atenuem a penosidade do 
nosso dia-a-dia e reduzam o risco a que estamos 
sujeitos.

Para Sérgio Sousa, é tempo de atuar: “este contexto 
poderá ser transformado em oportunidade se Portugal 
souber ultrapassar a dramática incapacidade de obter o 
melhor dos seus recursos humanos, nomeadamente 
dos enfermeiros e dos seus especialistas. 
Será sem dúvida uma oportunidade para a Ministra 
Marta Temido aplicar no terreno a sua tese de 
doutoramento  [Exequibilidade de uma revisão da 
combinação de papéis profissionais entre médicos e 
enfermeiros em Portugal] e assim atribuir aos 
enfermeiros mais funções e abrir o debate para um 
novo SNS - em que a divisão do trabalho baseada nas 
fronteiras profissionais seja substituída por protocolos 
de atuação que resultam do trabalho em equipa, uma 
vez que a Covid-19 veio demonstrar que o modelo 
atual está esgotado.”

Em termos governativos, Sakellarides é também 
claríssimo no que é preciso fazer – é fundamental ter a 
coragem e o saber para transitar de um governação 
geral e centralizada para uma governação local.

“Nós temos de ter um quadro geral de referência 
central e regional, mas a nível de cada sistema local de 
saúde há um fenómeno de criação para encontrar a 
solução própria daquele recurso, daquelas pessoas, 
daquela população e das suas necessidades. Se nós 
não libertarmos essa capacidade de criar e se não 
buscamos líderes locais capazes de inovar, capazes de 
arriscar, capazes de criar soluções próprias para aquele 
local, nunca teremos uma transformação. O sistema 
centralizado de criar normas que se espera que sejam 
aplicadas da mesma forma em todos os locais não tem 
nada a ver com aquilo que hoje pensamos que é a 
gestão da mudança num sistema complexo como o 
sistema da saúde. Claro que essa transformação local 
tem de ser enquadrada por um tipo de organização 
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Angelo Lucas, fotografia
www.angelolucas.com

que seja amiga da mudança e que seja capaz de 
canalizar os recursos necessários para aquelas 
transformações. 

Ora, isso significa uma mudança muito importante da 
forma como o Serviço Nacional de Saúde é gerido. E, 
se não se reconhecer que essa mudança é necessária, 
as reformas centralizadas e monótonas nunca passam 
do papel, nunca acontecem de facto. 

O desafio é grande e temos de ser exigentes uns com 
os outros nesse desafio, temos que esperar do 
governo, das profissões, das organizações, das 
lideranças, aquilo que têm de fazer. E quando as 
lideranças não forem capazes de fazer nós temos de 
dizer que não são capazes de fazer. Precisamos de dizer 
que temos de ter líderes de transformação local e não 
de administrativos que se limitam a fabricar papel e a 
transmitir da forma habitual. 

Temos de perceber seriamente os sinais, e as ordens e 
os sindicatos têm um papel muito importante nisso, nós 
precisamos de uma gestão da mudança e de um 
modelo de governação baseada nas transformações 
locais e no conhecimento e não nos preconceitos, nas 
normas e numa conceção antiga do que é um sistema 
de saúde.”

�nfermagem: 
quando a 
insatisfa��o passa 
a norma
Continuamos com Sakellarides.
“Vou dar um exemplo concreto. Um dia, há cerca de 
ano, ano e meio, fui com a minha mulher a uma 
consulta e como conheço o meu colega, que a trata, há 
sempre uma conversa antes e depois sobre questões 
mais amplas. E dizia-me esse colega que, apesar das 
dificuldades o serviço dele, do Serviço Nacional de 
Saúde, tinha conseguido produzir mais do que no ano 
anterior. E eu perguntei-lhe: Então e as pessoas não 
estão com a tendência a sair?  E ele diz-me o seguinte: 
Olhe, temos de facto esse problema, mas já sabemos 
como é que funciona. Um determinado colega, a 
determinado momento, manifesta-se insatisfeito. Seis 
meses depois pede para passar a tempo parcial e, seis 
meses depois, vai-se embora. E pergunto-lhe: E nesse 
ano ninguém reparou? Ninguém disse algo? Ninguém 
reparou que há ali uma alma insatisfeita? Ninguém 
desceu e lhe disse assim: Você está insatisfeito, o que 
podemos fazer para melhorar a situação de trabalho? 

Então ele esteve insatisfeito este tempo todo, pediu 
para trabalhar menos este tempo todo, foi-se embora e 
ninguém quis saber? E, de facto, é assim. Enquanto 
tivermos uma coisa chamada Serviço Nacional de 
Saúde que não tem antenas para perceber como é que 
as pessoas se sentem, o que é que precisam, o que se 
passa no dia a dia, não temos um Serviço Nacional de 
Saúde, temos uma máquina não humana, 
administrativa, não sensível às pessoas, quer as de 
dentro quer as de fora. 
Isto é um sinal claro que alguma coisa tem de mudar. 
Se isto se passa não há solução. 

Fui à mesma consulta um ano depois, o serviço tinha 
perdido 1/3 dos seus profissionais. E tinha perdido 
como? Sem ninguém se importar. Não houve, nesse 
tempo todo, nenhum sinal que alguém tivesse 
percebido porque é que as pessoas se iam embora. 
Ora bem, se isto não for enunciado como uma 
profunda incompetência do Serviço Nacional de Saúde 
então não vamos ter Serviço Nacional de Saúde daqui a 
cinco anos. 

Isto não é a teoria da batata, são coisas muito 
concretas, muito observáveis, podemos observar se 
face àquilo que são os desafios do profissional de 
saúde do Serviço Nacional de Saúde temos uma 
resposta. E a primeira resposta é saber o que se passa 
concretamente e, pelo menos, começando por dar a 
impressão, a sensação, que “you care”, como diriam os 
ingleses. Que alguém se preocupa, que o patrão da 
loja está preocupado com as pessoas que lá trabalham 

e que não é indiferente a pessoa estar insatisfeita ou 
não, que não é indiferente a pessoa ir embora ou ficar. 

Num passado recente, o sumário das experiências 
locais é que o patrão é indiferente, não quer saber se a 
pessoa fica ou se vai. E não há transformação nenhuma 
que resista se as pessoas que trabalham pensam que o 
patrão da loja é impessoal, que não quer saber. 

Não são as pessoas que são más. É que o sistema 
esclerosou desta forma. Se nós não percebermos que 
aqui há dois cidadãos, o externo e o interno, o interno 
são os profissionais de saúde, que são fundamentais na 
existência e na transformação do Serviço Nacional de 
Saúde não haverá transformação nenhuma. 

Agora que estamos a começar de novo, nada melhor 
do que perguntar, claramente, qual é a política para as 
profissões. E eu não vi ainda nenhuma, por isso, é 
altura de fazer essa pergunta não com a intenção de 
magoar, com a intenção que haja uma.”

Se já antes reivindicávamos medidas concretas relativas 
à carga penosa e ao risco que os enfermeiros enfrentam 
e acumulam diariamente, perante um cenário de 
estados epidemiológicos prolongados e cíclicos num 
futuro próximo e mundial, estas reivindicações não 
podem ser ignoradas.

A aposentação dos enfermeiros tem mesmo que 
acontecer mais cedo. As equipas têm que ter mais 
enfermeiros a trabalhar menos horas. Os protocolos de 
segurança têm que ser mais robustos. Temos que ser 
inovadores nas soluções que apresentamos aos 
enfermeiros.  Porque, de facto, a penosidade e o risco 
vão crescer em novos cenários: “os profissionais de 
saúde, que são pais e mães, foram também afetados 
pelo fecho das escolas e pelas regras de 
distanciamento social que impuseram nas suas famílias 
e comunidades – estas novas situações aumentaram 
ainda mais os níveis – já habituais – de ansiedade e 
stress a que foram sujeitos”, conforme indica Sérgio 
Sousa.

Se estas reivindicações continuarem a ser ignoradas, 
isso já não é só sinónimo de inércia política, é sinónimo 
de negligência ativa perante a saúde e a vida dos 
enfermeiros e dos utentes que estes tratam.
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�s novas dire��es regionais do ��� tomaram 
posse no in�cio deste ano. 

�erante novo mandato de 4 anos,
coloc�mos as mesmas 2 quest�es �s 14 

delega��es do sindicato

1. �ace � conjuntura pand	mica, quais t�m 
sido as solicita��es e a��es mais 
significativas levadas a cabo pela �ire��o 
�egional? 

2. �ue �reas de trabalho sindical, atual e 
futuro, perspetivam como mais prementes, 
tanto a n�vel nacional como regional, e 
porqu�? 



Enf. Esp. Carolina Cabral • DN
Enf. Francisco Branco • DN

Enf. Andrea Silva • DR
Enf. Fernando Bartolomeu • DR

Enf. Isabel Campos • DR
Enf. Ges. José de Freitas • DR

Enf. Lúcia Rodrigues  • DR
Enf. Esp. Ricardo Dias • DR
Enf. Esp. Rui Mendes • DR

Foi neste contexto que endereçamos ofício à Srª 
Secretária Regional da Saúde solicitando reunião com 
caráter urgente, para continuarmos a construir 
entendimento sobre os assuntos pendentes:

1. Descongelamento das progressões – contagem dos 
pontos
2. Carreira de Enfermagem – transição para a nova 
grelha remuneratória
3. Avaliação do Desempenho – Portaria da Direção de 
Enfermagem adaptada à realidade regional
Estes são assuntos que não poderão continuar sem 
solução pois decorrem da Lei e já deveriam estar 
totalmente ultrapassados.

Quanto à questão da contagem de 1,5 pontos por ano 
de serviço a quem foi objeto da aplicação da relevância 
do tempo de serviço (artº 11º do Decreto Legislativo 
Regional 26/2008/A, de 24 de julho), a solução passará 
por ação administrativa contra os Conselhos de 
Administração. À data da leitura deste texto, com toda a 
certeza que a ação já deverá ter entrado no Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada.

Por último, resta-nos fazer um apelo. Por muito que os 
fazedores de opinião dos órgãos de comunicação social 
façam passar a mensagem decadente dos sindicatos, os 
problemas com que atualmente estamos confrontados 
só serão resolvidos com sindicatos representativos, no 
caso, com um SEP representativo da vontade dos 
enfermeiros açorianos.

Temos perfeita consciência que os desafios são vários e 
alguns de grande complexidade, exigindo um amplo 
consenso sobre o futuro da profissão. Todos os que 
dependem da estrutura de carreira terão de ser 
negociados centralmente com o Ministério da Saúde, 
sobrando para negociação regional basicamente a 
adaptação das Leis à nossa dimensão e realidade 
arquipelágica.

Por força das circunstâncias, tivemos que, 
ponderadamente e com bom senso, suspender todo o 
plano de ações reivindicativas, pois, de outra forma, 
socialmente não seriamos compreendidos e dificilmente 
teríamos o apoio e o entendimento que sempre tem 
existido nas lutas desenvolvidas por esta estrutura 
sindical. Agora e com o mesmo bom senso e 
ponderação, entendemos que a análise dos dados 
epidemiológicos sobre a Covid-19 já permitem iniciar 
um caminho de regresso gradual à atividade social e 
económica.
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Atualmente, a nível regional, estamos a acompanhar e a 
intervir nas questões relacionadas com a pandemia, 
descritas na resposta anterior.
No futuro, teremos de voltar a intervir e exigir (no plano 
regional e no plano nacional):

1. A revogação total de toda a legislação que desregula 
os direitos dos enfermeiros em função da decretação do 
Estado de Emergência;

2. Contabilização de pontos de forma correta e 
independente do vínculo;

3. Transição para a categoria de enfermeiro especialista 
de todos os enfermeiros com o título de especialista até 
31 de maio de 2019 e que não transitaram por diversas 
razões;

4. Contratação de mais enfermeiros e regularização dos 
vínculos precários;
5. Face ao simulacro de negociação que o Governo fez 
na negociação da revisão da carreira, e da imposição 
dessa mesma revisão, o SEP deve dar continuidade ao 
que a Direção Nacional tinha decidido sobre a discussão 
com os enfermeiros sobre o futuro da profissão.

1. Questões relacionadas com as dificuldades em 
exercer os direitos parentais;

2. Dificuldades na gestão familiar, principalmente no 
acompanhamento aos filhos, uma vez que nem todas as 
escolas têm as condições adequadas para os 
enfermeiros lá deixarem os seus filhos quando estão a 
trabalhar;

3. Exigência de contratação de mais enfermeiros;

4. Desregulação dos horários de trabalho:
. Turnos de 12 e mais horas;
. Desconto nas "horas em bolsa"/"horas negativas" do 
tempo ausente do serviço/unidade, por   orientação 
específica da Instituição;
. Tentativa de regime de prevenção sem pagamento;
. Sobrecarga de trabalho sem o devido descanso;

5. Tentativa de implementação da ideia de que com a 
pandemia "vale tudo";

6. No início da pandemia, havia muita falta de 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e EPI de 
duvidosa adequação. De momento, ainda não existem 
em número adequado, mas a situação está mais 
regularizada.

A nossa intervenção tem sido através do envio de ofícios 
aos diversos Conselhos de Administração e da denúncia 
pública através das redes sociais e comunicação social.

Enf. Edgar dos Santos • DN
Enf. Esp. Celso Silva • DN
Enf. Esp. M. Cristina Carochinho • DN
Enf. João Ramos • DN
Enf. Esp. Paula Pimpão • DN
Enf. Paula de Sousa • DR
Enf. Esp. Nuno Pinto • DR
Enf. Esp. Maria José Ferreira • DR
Enf. Esp. Lara Pinho • DR
Enf. Inês Reis • DR
Enf. Elisabete Silva • DR
Enf. Esp. Ricardo Serra • DR
Enf. Carolina Ribeiro • DR
Enf. Suzete Magrinho • DR
Margarida Figueira • Funcionária 
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A evolução das necessidades de saúde dos portugueses 
pressupõe uma maior presença das atividades de 
enfermagem; particularmente num ambiente de 
instabilidade laboral a atividade sindical representa o 
descontentamento e insegurança dos enfermeiros. 

Assim, torna-se premente a luta para a revalorização da 
carreira de enfermagem, a uniformização dos Contratos 
de Trabalho aos Contratos de Trabalho em Funções 
Públicas e, após esta situação crítica, defender todos os 
enfermeiros que no seu dia a dia lidam com o stress, as 
condições de trabalho adversas e precárias e com 
situações claramente de risco e penosidade.

Numa situação como a que vivemos atualmente é 
imperativo lutar pela dignidade laboral daqueles que, 
diariamente, assumem o dever de zelar por uma 
sociedade que se encontra fragilizada, não só no que 
diz respeito ao acesso aos cuidados de saúde primários, 
mas também quanto ao acompanhamento e suporte 
emocional e psíquico.

Estar na linha da frente de uma situação de pandemia é 
levar ao extremo a entrega ao serviço de saúde, em 
particular ao serviço ao cidadão. Para uma classe 
profissional que se vê afastada de filhos, cônjuges e 
restante família, os cuidados de saúde ultrapassam o 
tratamento de infetados e demais doentes, implicam 
cautela e garantia de proteção individual e enquanto 
pares no trabalho diário, em articulação com as 
entidades governamentais e iniciativas particulares.

É com louvor que esta Direção Regional regista os 
movimentos de apoio e gratidão dos cidadãos de todo 
o distrito.

Os enfermeiros têm, nesta fase, demonstrado 
preocupações relativas aos seus direitos nomeadamente 
em situações de quarentena e de contágio com 
Coronavírus, no acompanhamento, em casa, aos filhos 
menores e quanto ao cancelamento de férias. No local 
de trabalho, foram também denunciadas, em algumas 
zonas do distrito, faltas de equipamentos de proteção 
individual.

Enf. Esp. José Dias Tavares • DN
Enf. Esp. Fernanda Maria Lopes • DN

Enf. Esp. Ângela Pinho • DN
Enf. Carlos Manuel Neves • DR

Enf. Esp. Antero Rodrigues Figueira • DR
Enf. Vítor Manuel Cardoso • DR

Enf. Esp. Rosângela Augusto Sousa • DR
Enf. Vítor Manuel Reis • DR

Enf. Esp. Maria Graça Tavares • DR
Enf. Esp. Fernando Santos Carvalho • DR
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1. Relacionadas com a situação de pandemia, identifi-
camos:
. Horários de trabalho (aferição)
. Doença profissional
. Férias

2. Relacionadas com situações que já existiam ou que 
passaram a existir, mas que nada tem a ver com a 
situação de Pandemia, identificamos:
. Descongelamento das progressões (atribuição/notifi-
cação dos pontos e reposicionamentos)
. Transições para as novas categorias da carreira de 
enfermagem (nomeadamente para a categoria de 
especialista)

As ações mais significativas prendem-se com as 
solicitações dos sócios acerca de várias áreas, como:

1. Proteção Maternidade / Paternidade 

2. Apoio a filhos por encerramento das escolas

3. Horários de trabalho

4. Direitos relacionados com a possível contaminação 
pelo Coronavírus

5. Direitos relacionados com a necessidade de isolamen-
to profilático e eventual necessidade de quarentena

6. Equipamentos de Proteção Individual

7. Apoio aos Colegas das instituições privadas, nomead-
amente lares de idosos

8. Contratos de trabalho (manutenção e/ou cessação)

Enf. Esp. Alfredo Manuel Botelho Gomes• DN
Enf. Esp. Honorato Gil Robalo • DN
Enf. Esp. David Ramos • DN
Enf. Esp. Ângela Amaral • DR
Enf. Esp. Artur de Almeida • DR
Enf. António Governo • DR
Enf. Ilda Bernardo • DR
Enf. Esp. Joaquim Nércio Marques • DR
Enf. Liliana Ferreira • DR
Enf. Esp. Pedro Antunes • DR
Enf. Pedro Gomes  • DR
Enf. Esp. Ricardo Correia • DR
Enf. Esp. Cláudia Gama Santos • DR
Enf. Manuel Veiga • DR
Carla Maria Fernandes Figueiredo • Funcionária
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As principais solicitações estiveram relacionadas com o 
acompanhamento aos filhos, tendo as ações mais 
significativas, levadas a cabo pela Direção Regional, 
sido:

1. Contactos com colegas de lares e Unidades de 
Cuidados Continuados Integrados do distrito, para 
percebermos o estado da situação - a existência de 
infetados ou não e de equipamentos de proteção 
individual (EPI), de acordo com as exigências e normas 
da DGS, informar que, no caso de surgirem problemas 
para que de imediato contactassem o SEP – e manifestar 
a nossa total disponibilidade.

2. Envio de mails para sócios e não sócios de todas as 
Instituições, hospitais, centros de saúde, lares e 
Unidades de Cuidados Continuados Integrados. As 
situações de maior relevância aconteceram no CHUCB- 
EPE

3. Situações relacionadas com a reorganização: a 
deslocação da obstetrícia para o serviço de gastro não 
respeitando as regras básicas de segurança 

4. Situações relacionadas com admissão de enfermeiros: 
um dos enfermeiros admitidos ao concurso regressou do 
Reino Unido, tendo começado de imediato a trabalhar, 
sem que o Centro Hospitalar Cova da Beira tivesse 
exigido a quarentena; este enfermeiro foi, 
posteriormente, confirmado com teste positivo.

Enf. Esp. Conceição Rodrigues • DN
Enf. Esp. Bruno Bernardo • DN

Enf. Dulce Marques • DN
Enf. Esp. Conceição Pires • DR

Enf. Cristina Chaves • DR
Enf. Hugo Caldeira • DR

Enf. Isabel Trindade • DR
Enf. Esp. Leonor Brazão • DR

Enf. Manuel de Freitas • DR
Enf. Esp. Paulo Santos • DR

Enf. Esp. Ricardo Santos • DR
Maria Helena Simão • Funcionária  
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As ações mais significativas foram realizadas através do 
esclarecimento diário por via telefónica, email e redes 
sociais.

Exercemos também, de forma assídua, permanente 
contacto com alguns enfermeiros diretores para a 
abordagem dos problemas que iam surgindo no âmbito 
da pandemia, sendo as solicitações predominantemente 
no âmbito das questões sobre parentalidade e horários 
de trabalho.

Enf. José Carlos Martins • Presidente do SEP • DN
Enf. Esp. Ana Gabriela Francisco • DN
Enf. Paulo Anacleto • DN
Enf. Esp. Pedro Loureiro • DN
Enf. Fernando Manuel Pais • DN
Enf. Esp. Maria Helena Neves • DN
Enf. Alberto Gonçalves • DR
Enf. Esp. Alexandra Rodrigues • DR
Enf. Esp. Ana Cristina Vieira • DR
Enf. Esp. Ana Isabel Correia • DR
Enf. Esp. Anabela Gonçalves • DR
Enf. Ernesto Gomes • DR
Enf. Esp. Hugo Mendes • DR
Enf. Isabel Bem Haja • DR
Enf. Esp. Maria Gabriela Balreira • DR
Enf. Ricardo Manuel Dias • DR
Enf. Gestor Rui Neves • DR
Enf. Tiago Coelho • DR
Regina Rato• Funcionária
Miguel Santos • Funcionário

1. Idas aos locais de trabalho

2. Eleição de delegados sindicais

3. Reunião com enfermeiros e administrações das 
diferentes instituições.
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As principais solicitações têm sido essencialmente 
questões relacionadas com a falta de Equipamento de 
Proteção Individual (EPI) adequados e dúvidas sobre a 
assistência a filhos menores, subsídios e horários.

Remetemos um ofício ao Centro Hospitalar Universitário 
do Algarve e ARS Algarve, com as dez principais 
reivindicações, sendo que as principais exigidas são a 
contratação de mais enfermeiros, a aquisição e 
distribuição de EPI em quantidade e qualidade 
suficiente, a contratação de Médico do Trabalho e a 
construção de quartos de isolamento de pressão 
negativa, entre outras condições de trabalho, 
documento que poderá ser lido no site do SEP.

Na busca incessante por soluções, fizemos chegar às 
instituições os contactos de empresas que forneceram 
(através de venda ou doação) EPI e gel desinfetante. 

Enf. Guadalupe Simões • DN
Enf. Esp. Helena Mendes • DN

Enf. Nuno Manjua • DN
Enf. Sónia Lopes • DN

Enf. Neuza Rocha • DN
Enf. Abel Rebeca • DR

Enf. Ana Filipa Silva • DR
Enf. Ana Pescada Nunes • DR

Enf. Esp. Antonino Costa • DR
Enf. Daniel Pereira • DR

Enf. Nuno Felisardo • DR
Enf. Ricardo Costa • DR

Enf. Esp. Sandra Brites • DR
Enf. Esp. Vera Cruz • DR

Enf. Vera Vicente • DR

Face à decretação do Estado de Emergência, ocorreram 
alterações em termos de horários, que poderão ter 
impacto quer na contabilização das horas de trabalho 
dos enfermeiros, quer quanto ao seu vencimento, que 
terão de ser averiguadas e, se necessário, corrigidas.

Assim que possível, voltaremos a exigir a contagem 
correta de pontos para efeitos do descongelamento de 
progressão, que, no Algarve, assume particular 
expressão, visto que existe um compromisso escrito por 
parte das administrações da ARS Algarve e Centro 
Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), ainda não 
cumprido.

A médio/longo prazo teremos de criar condições para a 
reflexão coletiva em torno da profissão.
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Foram realizadas diversas intervenções junto dos 
enfermeiros vogais dos Conselhos Clínicos e de Saúde, 
nos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), e dos 
Enfermeiros Diretores, nos Centros Hospitalares, sobre 
as condições de exercício dos enfermeiros no contexto 
do COVID-19.

Concretamente, e de forma a avaliar se as instituições 
estavam a ser dotadas de meios, com vista a assegurar 
essas condições de trabalho, foram solicitadas 
informações sobre:

1. Se existe Plano de Contingência institucional e, nesse 
caso:
. Se existem espaços de isolamento;
. O número de camas disponibilizadas;
. As condições de internamento: pressão negativa, 
quarto isolado, etc.;

2. Se está pedida e autorizada a contratação de mais 
enfermeiros e quantos;
3. Se existem os Equipamentos de Proteção Individual 
necessários: máscaras com filtro/respiradores, luvas, 
fatos/viseiras, etc.;

Solicitámos ainda outras informações relevantes, que 
nos permitem identificar outras necessidades ou 
problemas que careçam de resolução.

Paralelamente, a Direção Regional de Leiria (DRLeiria) 
tem prestado esclarecimentos pontuais aos enfermeiros 
que a solicitam e divulgado a informação mais relevante, 
quer junto da estrutura regional do SEP, quer por 
divulgação geral.

Enf. Ivo Gomes • DN
Enf. Isabel Dinis • DN
Enf. Paulo Renato Gomes • DN
Enf. Esp. Christine Branquinho • DR
Enf. Elisabete João • DR
Enf. Esp. Luísa Meco • DR
Enf. Esp. Clara Abrantes • DR
Enf. Gisela Manuel • DR
Enf. Esp. Marta Duarte • DR
Enf. Madalena Silvério • DR
Sofia de Lacerda • Funcionária

1. Promover a sindicalização. 
O reforço da sindicalização determinará não só uma 
maior organização e capacidade de desenvolvimento da 
atividade sindical e reivindicativa nos locais de trabalho, 
mas também uma garantia para o reforço da autonomia 
e independência financeira do SEP;

2. Continuar a exigir e intervir, no sentido de harmonizar 
as condições de trabalho, designadamente as condições 
remuneratórias, de todos os enfermeiros;

3. Priorizar a concretização de eleição nos locais de 
trabalho de delegados sindicais cujos mandatos 
caducaram ou estão a caducar. 
Os delegados sindicais influenciam a força e intervenção 
que o SEP possui junto dos enfermeiros. A sua eleição 
reforça e rejuvenesce a rede de delegados que hoje 
possuímos, que se reveste de primordial importância na 
prossecução do objetivo que é estabelecer uma maior 
interação e ligação do SEP aos enfermeiros, nos locais 
de trabalho.

1 2

leiria



Em tempos de pandemia, é preciso não perder o foco 
na defesa dos interesses dos enfermeiros uma vez que a 
situação atual evidencia, por um lado, a importância dos 
enfermeiros, do papel central do Serviço Nacional de 
Saúde e, por outro lado, a tentativa de, em nome da 
defesa da saúde, aniquilar direitos, esquecendo que os 
enfermeiros necessitam de ser cuidados para poder 
cuidar.
Os problemas dos enfermeiros não se resolveram, e até 
se agravaram, como é o caso da carência de enfermei-
ros, da grelha salarial, de uma carreira que não valoriza a 
profissão, a não contagem de pontos para efeitos de 
progressão ou a negação de direitos da parentalidade 
ou do descanso.

Nesta fase, procurámos dar apoio aos enfermeiros 
através do atendimento por telefone, e-mail/redes 
sociais, ou presencial, quando solicitado, na denúncia 
de situações de abusos, como é exemplo os horários 
elaborados com horas negativas por orientação 
específica da instituição, ou com ações viradas à 
população para afirmar o papel de relevo dos enfermei-
ros.

Nos próximos tempos é preciso responder às exigências 
colocadas por problemas antigos que a pandemia veio 
colocar a nu e apoiar os enfermeiros em questões 
específicas, nomeadamente:

1. A contratação insuficiente e com vínculos precários 
que não responde às necessidades;

2. Cargas horárias excessivas e horários desregulados;

3. Desproteção dos enfermeiros portadores de doença 
crónica e imunodeprimidos em tempos de pandemia;

4. Desigualdade de tratamento em caso de isolamento 
profilático ou doença profissional.

Enf. Esp. Célia Matos • DN
Enf. Esp. Elisabete Amoedo • DN

Enf. Isabel Barbosa • DN
Enf. Isadora Lopes • DN

Enf. Joana Nunes Teixeira • DN
Enf. Esp. Jorge Rebelo • DN

Enf. Esp. Maria José Birrento Simões • DN
Enf. Esp. Maria Lurdes Moreira • DN

Enf. Rui Marroni • DN
Enf. Vera Cardoso • DN

Enf. Isa Girão Domingos Pereira • DN
Enf. Esp. Lúcio Rocha Alves • DN

Enf. Adriana Almeida • DR
Enf. Esp. Alice Ligeiro • DR

Enf. Esp. Ana Bento • DR
Enf. Ana Maria Castilho • DR

Enf. Esp. Ana Cristina Ranha Santos • DR
Enf. Ana Clara Felix • DR

Enf. Esp. Catarina Dias • DR
Enf. Esp. Elisabete Lamy Luz • DR

Enf. Flávia Segismundo • DR
Enf. João Belo • DR

Enf. João Viana da Silva • DR
Enf. Jorge Luís • DR

Enf. Mafalda Girão • DR
Enf. Esp. Manuel Tadeu • DR

Enf. Esp. Maria José Santos • DR
Enf. Rita Branco • DR
Enf. Rute Costa • DR

Enf. Verónica Castro • DR
Enf. Vilma Torres • DR

Enf. Esp. Carlos Barata • DR
 Paula Diogo, Maria João Madruga, Teresa Pires • Funcionárias

Precisamos continuar, e reforçar, o contacto próximo 
com os enfermeiros, algo intrínseco ao SEP e à nossa 
forma de estar.

A proximidade que nos caracteriza leva-nos a conhecer 
os problemas reais dos enfermeiros e permite-nos 
também intervir e reforçar a nossa organização.

O nosso objetivo é melhorar as condições de vida e de 
trabalho dos enfermeiros e defender o Serviço Nacional 
de Saúde.
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Os temas mais solicitados no atendimento a sócios são:

1. Dúvidas relativas ao acompanhamento dos filhos 
durante a estado de emergência;

2. Organização do tempo de trabalho; 

3. Doença profissional no âmbito da COVID-19;

4. Descongelamento de progressões.

As ações mais significativas levadas a cabo pela DRM 
foram no âmbito da defesa da atualização salarial para 
os 1.201 euros dos colegas que trabalham no Hospital 
de Braga que ganham abaixo da grelha salarial; auferem 
1.060 euros de vencimento base.

Foram também efetuadas intervenções institucionais no 
âmbito do descongelamento de progressões.

De salientar também o seminário subjacente ao tema do 
sindicalismo, por videoconferência, aos alunos do 
Instituto Superior de Saúde-ISAVE.

Enf. Catarina Marques • DN
Enf. Pedro Gonçalves • DN
Enf. Esp. Nelson Pinto • DN
Enf. Ana Couto • DN
Enf. Denise Salsa • DN
Enf. Eduardo Sampaio • DR
Enf. Esp. Mário Amador • DR
Enf. Raquel Duran Gallego • DR
Enf. Bruno Dourado • DR
Enf. Esp. Elsa Sá • DR
Enf. Esp. José Pinto • DR
Enf. Mara Justo • DR
Enf. Esp. Manuela Castro • DR

O maior desafio no trabalho sindical é o de conseguir 
capacitar e convencer os enfermeiros que somente 
juntos terão mais força. Este é e sempre será o maior 
desafio de todos.

Não conseguiremos melhorar as nossas condições de 
trabalho sem que antes possamos capacitar as pessoas 
para a discussão/reflexão e assim se conseguir reivindic-
ar. É o mais importante e dá muito trabalho. 

Mas também dizia Albert Einstein que: 
"O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é 
no dicionário".
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A pandemia provocada pelo COVID-19 veio dar mais 
visibilidade à importância dos enfermeiros na resposta 
em cuidados aos cidadãos, seja no SNS seja no setor 
social.
Sendo certo que os relatos que nos chegaram sobre as 
dificuldades sentidas pelos enfermeiros no desenrolar 
deste combate não traduziram integralmente a 
realidade sentida, dada a sua condescendência face à 
novidade da situação, à sua gravidade e ao espírito de 
sacrifício e de missão dos enfermeiros na luta contra 
esta pandemia, algumas das situações que nos foram 
reportadas: 

1. Falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPI);

2. Inexistência de circuitos próprios para doentes 
COVID-19 e não COVID-19;
3. Cargas horárias não previstas na lei, designadamente 
turnos de 12 horas consecutivas;

4. Violação do direito à assistência aos filhos menores 
de 12 anos e direitos de parentalidade;

5. Carência de enfermeiros;

6. Falta de consideração de doença profissional a todos 
os enfermeiros infetados em serviço por COVID-19, nem 
o respetivo pagamento a 100% de todos, 
independentemente do vínculo. 
À medida que os problemas iam chegando à Direção 
Regional do Porto, fizemos intervenções junto das 
administrações das instituições envolvidas, no sentido 
da sua resolução. Em simultâneo, a Direção Regional do 
Porto difundiu informação, nomeadamente, pelas redes 
sociais e por contacto telefónico com os seus 
associados, dada a conhecida impossibilidade de ação 
direta nos locais de trabalho.

Muito importante é percebermos que a maior parte da 
informação relevante sobre os problemas sentidos pelos 
enfermeiros deveu-se à estrutura SEP, delegados e 
dirigentes, a quem os colegas nas instituições 
reportavam o que estava a suceder, numa demonstração 
de reconhecimento da eficiência da ação sindical 
desenvolvida pelo SEP.

Enf. Álvaro Abreu • DN
Enf. Esp. Américo Reis • DN

Enf. Esp. Isabel Brito • DN
Enf. José Afonso• DN 

Enf. Maria de Fátima Monteiro • DN
Enf. Esp. Nuno Agostinho • DN

Enf. Esp. Sónia Sampaio• DN
Enf. Esp. Carlos Pinto • DN

Enf. Pedro Pimenta • DN
Enf. António Ferreira • DR

Enf. Esp. Deolinda Amorim • DR
Enf. Joaquim Santos • DR

Enf. José Araújo • DR
Enf. José Soares • DR

Enf. Esp. Maria da Conceição Braga • DR
Enf. Esp. Maria Cristina Pereira • DR

Enf. Esp. Nuno Lourinho • DR
Enf. Esp. Raquel Torres • DR

Enf. Vanessa Covas • DR
Diana Campos • Funcionária

Bruno Martelo • Apoio jurídico

A atual conjuntura da pandemia exacerbou o sentimento 
de injustiça face à ausência de resposta por parte dos 
sucessivos governos aos seus problemas.
Das muitas lutas encetadas em trono da valorização da 
profissão, recordamos:

1. Admissão de enfermeiros.
Só numa situação de emergência nacional por 
pandemia, nos foi dada razão, ao serem admitidos 
enfermeiros nos hospitais do Porto, e, ainda assim, com 
contratos a termo; contratos que a Direção Regional do 
Porto do SEP tudo fará para que se convertam em 
contrato a tempo indeterminado;
2. Risco e penosidade.
Lutámos para que a nossa profissão visse reconhecido 
este risco e que o mesmo tivesse expressão pecuniária 
ou outras: por exemplo, acesso antecipado à reforma. A 
pandemia veio demonstrar, à evidência, a justeza da 
nossa reivindicação;
3. Contagem do tempo integral de trabalho para efeitos 
de descongelamento de progressão; que os 1.201 € não 
sejam considerados progressão mas ajustamento 
salarial;
4. Suplemento de especialista para todos os detentores 
do título, independentemente do vínculo;
5. Carreira única para toda a profissão.
A Direção Regional do Porto do SEP continuará a 
pugnar pela defesa de melhores condições de trabalho 
dos enfermeiros, pela sua valorização profissional e pelo 
seu reconhecimento social.
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Tal como as instituições, a Direção Regional teve de se 
reorganizar, de forma a garantir a continuidade da 
atividade sindical.

Dado terem sido canceladas todas as requisições 
sindicais, e o elemento a tempo inteiro estar no hospital 
por períodos maiores, toda a Direção passou a 
articular-se por email, grupo no Whatsapp, e 
videoconferência. 

Em relação aos problemas dos colegas, além dos 
relacionados com o descongelamento de pontos, 
surgiram outros, relacionados com o decretar do Estado 
de Emergência, nomeadamente alterações de horários, 
parentalidade e acompanhamento de filhos menores e 
proteção individual.

O trabalho com os colegas passou a ser feito via mail, 
telefone e vídeo chamada. Aquando da presença da 
coordenadora no hospital, todas as solicitações são 
respondidas ao final do dia. Para tudo o que é 
emergente, é feito contacto com a sede.

Enf. Helena Jorge • DN
Enf. Sérgio Silva • DN
Enf. Maria Helena Dias Alves • DN
Enf. João Damásio • DR
Enf. Pedro Caldeira • DR
Enf. Ana Rodrigues • DR
Enf. António Caruço • DR
Enf. Esp. Nuno Lopes • DR
Enf. Bárbara Saloio • DR
Enf. Esp. Carla Nunes • DR
Enf. Esp. Diamantino Veríssimo • DR

A nível futuro, e pós pandemia, achamos que o trabalho 
vai aumentar significativamente. A conjuntura económi-
ca será muito desfavorável.
Será difícil retornar ao anterior em termos de horários e 
condições de trabalho e outros direitos, e continuare-
mos a conviver com o Covid-19 e com problemas 
laborais relacionados.

Além destes problemas, também continuam todos os 
anteriores, tal como a não avaliação dos colegas, e a 
não atribuição de pontos, bem como a questão dos 
1.200 euros.

Será um tempo conturbado e com muito trabalho.
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Em tempos de pandemia, é preciso não perder o foco 
na defesa dos interesses dos enfermeiros uma vez que a 
situação atual evidencia, por um lado, a importância dos 
enfermeiros, do papel central do Serviço Nacional de 
Saúde e, por outro lado, a tentativa de, em nome da 
defesa da saúde, aniquilar direitos, esquecendo que os 
enfermeiros necessitam de ser cuidados para poder 
cuidar.
Os problemas dos enfermeiros não se resolveram, e até 
se agravaram, como é o caso da carência de enfermei-
ros, da grelha salarial, de uma carreira que não valoriza a 
profissão, a não contagem de pontos para efeitos de 
progressão ou a negação de direitos da parentalidade 
ou do descanso.

Nesta fase, procurámos dar apoio aos enfermeiros 
através do atendimento por telefone, e-mail/redes 
sociais, ou presencial, quando solicitado, na denúncia 
de situações de abusos, como é exemplo os horários 
elaborados com horas negativas por orientação 
específica da instituição, ou com ações viradas à 
população para afirmar o papel de relevo dos enfermei-
ros.

Nos próximos tempos é preciso responder às exigências 
colocadas por problemas antigos que a pandemia veio 
colocar a nu e apoiar os enfermeiros em questões 
específicas, nomeadamente:

1. A contratação insuficiente e com vínculos precários 
que não responde às necessidades;

2. Cargas horárias excessivas e horários desregulados;

3. Desproteção dos enfermeiros portadores de doença 
crónica e imunodeprimidos em tempos de pandemia;

4. Desigualdade de tratamento em caso de isolamento 
profilático ou doença profissional.

1
A intervenção tem sido em torno das condições de 
trabalho: 

1. Equipamento de Proteção Individual (EPI); 

2. Organização do trabalho/horários e autonomia 
técnica de enfermeiros/as;

3. Admissão de enfermeiros/as;

4. Defesa dos direitos de parentalidade e de 
conciliação, com particular intervenção na conciliação 
dos horários agora praticados e a assistência os filhos 
menores;

5. Defesa dos direitos em caso de doença e isolamento;

6. Intervenção no setor público e privado (IPSS/SCM)

Enf. Celeste Mestre • DN
Enf. Esp. Lilia Evans • DN

Enf. Luís Matos • DN
Enf. Ana Duarte • DN

Enf. Graça Rodrigues • DN
Enf. Zoraima Prado • DN
Enf. Renato Santos • DR
Enf. Bruno Loureiro • DR

Enf. Mónica Veríssimo • DR
Enf. Esp. Mafalda Fortuna • DR

Enf. Esp. Marisa Soares • DR
Enf. Esp. Liliana Rodrigues • DR

Enf. Esp. Daniela Santos • DR
Enf. Esp. Vânia Teixeira • DR

Enf. Teresa Faria • DR
Enf. Esp. Guida Lopes • DR

Enf. Esp. Ana Sofia Marquês • DR
Naíde Tavares • Funcionária

2
É importante não esquecer que há direitos dos 
enfermeiros profundamente desrespeitados há 
demasiado tempo.

Estamos cá para manter viva a justa reivindicação da 
contagem de todo o tempo de serviço, sem 
discriminação entre Contratos Individuais de Trabalho e 
Contratos de Trabalho em Funções Públicas bem como 
a legal transição de todos os enfermeiros/as para a 
carreira imposta pelo governo.

O futuro passa pelo reconhecimento do trabalho dos 
enfermeiros/as traduzido em medidas de valorização 
concreta do seu trabalho, desde logo com a progressão 
nos termos que o SEP defende e diminuição da idade 
da reforma, mais valorização do trabalho por turnos 
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O SEP que hoje temos cresceu e desenvolveu-se à custa 
das contribuições de muitos enfermeiros que, a partir 
dos seus locais de trabalho, disponibilizaram muito do 
seu tempo de descanso para este trabalho coletivo, que 
é de todos e para todos. 

Com a nossa intervenção sindical conseguimos melhorar 
direitos, salários e outras condições de trabalho. 

Têm sido muitas as reivindicações dos enfermeiros e os 
problemas identificados na profissão por esta Direção 
Regional na nossa região. Desde problemas laborais nos 
domínios do emprego (carência de enfermeiros, 
precariedade, mobilidade), transição para a nova 
carreira de enfermagem, avaliação de desempenho, os 
regimes de trabalho e as condições da sua prestação 
bem como o exercício de funções em condições 
particularmente penosas, agora agravadas, desde o 
início da pandemia provocada pelo vírus Covid-19. 

Estamos atentos, não receamos as dificuldades, não 
voltamos as costas às críticas e continuaremos junto dos 
enfermeiros, para garantir melhores condições e 
valorização económica do trabalho, reconhecimento do 
risco e da penosidade, descongelamento das 
progressões com a contagem dos pontos justamente 
devidos, o pagamento do suplemento remuneratório 
para enfermeiros especialistas, a contratação de mais 
enfermeiros e a harmonização das condições de 
trabalho e remuneratórias, entre todos os enfermeiros, 
sejam eles do setor público ou privado.

2
É importante não esquecer que há direitos dos 
enfermeiros profundamente desrespeitados há 
demasiado tempo.

Estamos cá para manter viva a justa reivindicação da 
contagem de todo o tempo de serviço, sem 
discriminação entre Contratos Individuais de Trabalho e 
Contratos de Trabalho em Funções Públicas bem como 
a legal transição de todos os enfermeiros/as para a 
carreira imposta pelo governo.

O futuro passa pelo reconhecimento do trabalho dos 
enfermeiros/as traduzido em medidas de valorização 
concreta do seu trabalho, desde logo com a progressão 
nos termos que o SEP defende e diminuição da idade 
da reforma, mais valorização do trabalho por turnos 

1

Enf. Esp. Elisabete Barreira • DN
Enf. Esp. João Pereira • DN
Enf. Esp. Paula Pinto • DN
Enf. Esp. Cláudio Barros • DR
Enf. Esp. Laura Vasquez • DR
Enf. Márcia Braga • DR
Enf. Esp. Júlia Monteiro • DR
Enf. Esp. Ana Isabel Magalhães • DR
Enf. Esp. Rosa Figueiredo • DR
Enf. Susana Paixão • DR
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ENFERMEIROS
NA LINHA DA FRENTE

MAS
COM ANOS DE TRABALHO POR CONTAR

QUANDO DOENTES POR COVID SÃO DISCRIMINADOS

NÃO VALORIZAM OS ESPECIALISTAS

SEM DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA

SEM COMPENSAÇÃO DOS RISCOS DIÁRIOS

JOVENS DEVEM SER ADMITIDOS DE IMEDIATO

PRECÁRIOS SÃO PARA VINCULAR

HERÓIS AOS 60 ANOS
APOSENTAÇÃO JÁ!
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�nfermagem 
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blica
Pedro Melo

“A publicação deste livro constitui um marco na história da 
Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Pública”, refere 
a Professora Maria Henriqueta Figueiredo, no Prefácio. 
Em particular na presente fase pandémica, acrescentamos nós. 

Ancorado na ampla experiência clínica e académica do autor, 
professor e investigador na área de empoderamento 
comunitário, saúde comunitária e saúde pública e familiar, esta 
edição atempada posiciona-se como uma obra de referência 
nesta área.

Cinco capítulos, fundamentados nos princípios e nas evidências 
mais atualizadas, guiam os enfermeiros na tomada de decisões 
clínicas, nos cuidados a grupos e populações, e na facilitação 
de processos de empoderamento comunitário. A sua sequência 
conduz-nos pelo planeamento em saúde, seus determinantes e 
estratégias, à capacitação e empoderamento de grupos e 
comunidades, aos processos de liderança acionados na 
coordenação de programas e projetos multidisciplinares, até à 
reflexão sobre as questões éticas de investigação. 

Destacamos a abordagem da epidemiologia centrada nas 
pessoas e a análise da Vigilância Epidemiológica dos 
Diagnósticos de Enfermagem (VEDE) e do Modelo de 
Avaliação, Intervenção e Empoderamento Comunitário (MAIEC) 
que, “ao considerar a comunidade como unidade de cuidados, 
nos capacita para a melhor tomada de decisão e intervenção 
sistémica” (Posfácio). Em anexo, o leitor encontra a Escala de 
Avaliação do Empoderamento Comunitário.

A obra é uma edição da LIDEL, editora de livros técnicos e 
científicos de autores de língua portuguesa, com uma coleção 
dedicada à enfermagem. 

Existe em livro e ebook (https://bit.ly/3gSSzY9)
e também pode ser consultada no CDI/SEP,
por marcação pelo email pedidos.cdi@sep.pt.

Lisboa, LIDEL, 2020. 168 p. ISBN 978-989-752-477-6

saber



Av. 24 de Julho, 132
1350-346 Lisboa, Portugal

sede@sep.pt

Atendimento telefónico: das 09h às 13h e das 14h às 17h
 +351 21 392 03 50
 +351 21 396 82 02

 sindicatoenfermeirosportugueses

sep.org.pt
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