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O SEP em FOCO deste número é dedicado 
exclusivamente ao trabalho desenvolvido no 
setor privado e social. Este setor inclui os 
diferentes grupos e hospitais privados, as 
IPSS, as Misericórdias, a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, a Rádio Televisão 
Portuguesa e inclui também novos desafios, 
como o da Cruz Vermelha Portuguesa 
(Associação Humanitária), com as 
Mutualidades, e todas as outras unidades 
onde ainda não negociámos qualquer 
Instrumento de Regulamentação Coletiva de 
Trabalho. 

E ninguém melhor do que o Enfermeiro Jorge 
Rebelo, o dirigente do SEP à frente desta 
área (há tantos anos que já quase nem se 
lembra quando começou) para servir de guia.

Começamos no futuro. Como antecipas o setor 
privado no espaço de dez anos?

Neste momento, vejo o setor privado da saúde 
ainda como um complemento ao Serviço Nacional 
de Saúde. Na prática, o privado, no seu 
conjunto, é alargado e muito diversificado e tem 
alicerçado o seu desenvolvimento nas 
fragilidades e na desorganização do SNS. O 
setor é, como disse, muito diversificado e alargado 
na sua oferta cobrando às pessoas a rapidez do seu 
serviço. Portanto, e sem querer ser redutor, vejo o 
setor privado como consultas, transplantes, 
cirurgias, exames e serviços de âmbito social e de 
saúde a pessoas mais idosas e com alguma 
incapacidade física ou mental. Penso que o setor 
privado, em sentido lato, irá ter um grande 
desenvolvimento, mesmo que não tenha a mesma 
forma que hoje tem.

Recordo que, há uns anos, o setor privado, como 
área de negócio, era feito por pequenas clínicas 
quase de ”vão de escada” e, lentamente, 
passámos a ter os grandes Grupos, não só 
nacionais, mas também internacionais a tomar 
conta do “negócio”. Isto é o setor privado, puro e 
duro. O negócio desenvolve-se quando existe 
procura e os utentes querem respostas.

Cada vez mais se fala em doença, toda a gente 
tem doenças e, se não as têm, o marketing vai 
encarregar-se de lhes encontrar uma. Estamos 
muito focados no corpo, no individual, mas, à 
medida que vamos envelhecendo, temos cada vez 
mais doenças e incapacidades. Aparece então todo 
aquele setor maioritariamente dominado pelas 
Misericórdias, pelas Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (IPSS), pelas Mutualidades e 
por alguns pequenos grupos privados que 
“oferecem” a melhor “casa de fim de vida”. 

Esta é uma realidade que se expande. Ao mesmo 
tempo, está concentrada em três ou quatro 
Grupos, uns regionais e outros a nível nacional, 
deixando o apoio e a institucionalização das 
pessoas em final de vida para instituições de 
âmbito social, sejam elas Misericórdias ou não.

O Estado tem interesse nisto. E porquê? Porque 
lhe sai mais barato! 

Apesar de serem funções sociais do Estado, e 
destas serem da sua responsabilidade, o Estado 
passou, ou delegou, a sua responsabilidade nas 
IPSS e Misericórdias que, sem fins lucrativos, 
poderiam resolver os problemas sociais e de apoio 
a pessoas idosas e frágeis, mas sem dispensar os 
necessários créditos para contratar os recursos 
humanos necessários. A contratação coletiva e a 
relação destas entidades com os seus 
trabalhadores tem sido miserabilista.

Há também outro dado, que é importante realçar e 
que passa pela própria Comunicação Social e no 
que ela transmite que, como sabemos, molda o 
comportamento das pessoas, na sua formação 
em geral e no desejo que provoca de compra de 
consultas e exames, como se já estivéssemos 
doentes. Falta-nos a segurança que os cuidados 
de saúde primários devem dar às pessoas.

Esta alienação vai no sentido de parecer que cada 
um é detentor de um máximo de consultas e 
exames, independentemente do tipo de exames. E 
é isto que ajuda o privado a crescer. Todos nós 
dizemos que é preciso as pessoas serem mais 
letradas no âmbito da saúde mas, na realidade, o 
que alguns órgãos de Comunicação Social fazem é 
alienar as pessoas no que à promoção da saúde diz 
respeito. Por exemplo, nos programas da manhã, 
na televisão, quando aparece lá alguém a falar 
sobre esclerose múltipla ou outra doença qualquer, 
o que se constata é o aumento da procura de 
especialistas dessa área e de pessoas que, face ao 
que ouviram na televisão, começam a ser um poço 
de doenças. E todos nós somos um poço de 
doenças. Ora, a doença é uma forma de 
financiamento do setor privado. 

Por isso, eu acho que o negócio vai expandir-se, 
para mais com esta situação do Serviço Nacional 
de Saúde, onde não se investe no âmbito dos 
cuidados de saúde primários. São as dificuldades 
de acesso, é a Comunicação Social e é um 
conjunto de outras situações que levam também  
ao crescimento do setor social. 

Nesta dicotomia público/privado, como é que 
isso se vai refletir ao nível dos profissionais de 
saúde, nomeadamente dos enfermeiros? 

Bem, eu estou a falar com o conhecimento de 
alguém que foi criado numa determinada época e 
teve uma determinada formação e, provavelmente, 
não estou capacitado para falar sobre os jovens e 
sobre aquilo que os jovens pensam, mesmo no 
âmbito da sua formação. 

Quando comecei a trabalhar, no meu primeiro 
estágio, no meu primeiro ano, eu entrava num 
hospital e os Enfermeiros e os utentes tratavam-me 
logo por enfermeiro e isso era uma forma de nos 
englobar, aqueles velhos tentavam-me englobar 
naquilo que era aquele conjunto. Agora dizem: 
“Você tem de ser um empreendedor, tem de ser 
melhor do que o outro.” No passado, não se 
pensava desta forma e o privado claro que vai 
explorar isto. 

Aquilo que tínhamos como igual vai desaparecer 
tendencialmente, levando a lutas entre 
enfermeiros. Eles veem que os seus pares, os 
médicos, funcionam dessa maneira, cultiva-se o 
individualismo apesar de terem uma base comum. 
Nós não tínhamos isso. 

Quando fizemos a construção do desenvolvimento 
da profissão - e estamos a falar de toda a década 
de 80 - fizemos acontecer um conjunto de 
modificações, que foram fruto do que os nossos 
anteriores colegas tinham desenvolvido, e nisto 
éramos um corpo. Tanto éramos um corpo que 
fizemos um Regulamento do Exercício Profissional 
dos Enfermeiros e uma Ordem. Hoje, não sentimos 
este fator de agregação, e isso também tem que 
ver, se calhar, com aquilo que é a construção dos 
jovens e naquilo que a academia, as escolas, lhes 
apontam como caminho de desenvolvimento. 

Como vai ser no futuro? Não sei. 

O que eu desenvolvo, enquanto membro do SEP, é 
a contratação coletiva. Mas falar de contratação 
coletiva no abstrato não quer dizer nada.

Para se falar disto tem de se falar de negociação e 
de trabalhadores que, neste caso, são enfermeiros 
disponíveis e conscientes do que querem contratar 
e da relação com as entidades patronais. Para 
haver uma negociação, os enfermeiros que estão 
no processo negocial têm de saber, em primeiro 
lugar, o que são. Mais do que saber se querem 
mais 20 euros, têm de saber o que são. Porque, 
quando o enfermeiro vai falar com a entidade 
empregadora, esta está munida de advogados, de 
legislação, mas não está munida do conhecimento 
daquilo que os enfermeiros podem e devem fazer, 
ou seja, o que é ser enfermeiro. Quando isto não 
existe e quando nós não valorizamos a nossa 
essência, como corpo de conhecimento e de 
experiência, dificilmente conseguiremos atingir os 

nossos objetivos. É deveras importante saber o 
que é que nós somos na sociedade e no mundo, 
enquanto profissionais, Se nós não tivermos isto 
como central poderíamos dizer que, num processo 
negocial, poderemos ser substituídos por um 
qualquer advogado.

E isso tem que ver com o contexto em que se 
trabalha?

Tem que ver com o contexto em que se trabalha, 
sim. Aqui, volto outra vez à questão da nossa 
socialização no local de trabalho. Nós, 
antigamente, quando começávamos num hospital 
ou numa unidade, os mais velhos “faziam-nos 
entrar” na filosofia da instituição e havia quase que 
uma absorção do que os mestres nos ensinavam e 
os exemplos que nos davam, sem, contudo, 
descurar os momentos de reflexão sobre estes 
processos empíricos e, por vezes, não formais de 
desenvolvimento de autonomia profissional. Havia 
uma filosofia criada e sedimentada ao longo de 
anos com o objetivo de nos fazer crescer como 
trabalhadores enfermeiros.  

Face a esta situação atual de grande volatilidade 
em termos dos locais de trabalho e de andarmos a 
saltar e não haver um processo de 
desenvolvimento e de agregação não se entra na 
filosofia. Tive um exemplo na minha vida. Quando 

transitei de hospital e mudei de instituição, houve 
um médico que me perguntou de que hospital eu 
vinha, e se era dos Hospitais Civis de Lisboa, se 
vinha dos hospitais democráticos. Mesmo sem 
perceber, trazia um conceito e uma forma de estar 
diferente de outros que vinham de outros sítios e 
era interessante perceber isso. Eu trazia a filosofia 
de trabalhar em hospitais democráticos, como dizia 
o médico, outros colegas traziam outra forma e 
assim íamos construindo o nosso desenvolvimento 
como trabalhadores e como enfermeiros inseridos 
numa organização. 

Hoje, com esta coisa de estar agora aqui e 
depois ir para ali, e o contrato ser aqueloutro, 
esta sequência pode prejudicar-nos. O privado 
privilegia alguns e os outros são instrumento 
dos que têm privilégio. Ou seja, uns privados 
querem um conjunto de enfermeiros que, neste 
caso, possam fazer enquadramento e coordenação, 
e esses preservam-nos para ficar, mas em função 
da filosofia que o próprio privado criou e que se 
centra naturalmente no lucro. Depois, tem um 
conjunto de outros, que vão utilizando, sejam eles 
prestadores de serviço, sejam eles jovens 
profissionalmente. 

No privado, valorizam muito a imagem e vendem 
imagem, como outros setores de serviços, lojas e 
supermercados. O privado tem diversas facetas, é 
uma espécie de polvo com diferentes tentáculos e 
uns funcionam de uma maneira e outros funcionam 
de outra. 

Do ponto de vista sindical, temos de estar alerta. 
Temos de conhecer bem o nosso contexto, as 
pessoas com quem estamos a trabalhar, com quem 
vamos negociar, para, eventualmente, podermos 
atingir os objetivos que pretendemos e que têm 
que ver com as melhores condições de trabalho 
para os enfermeiros. O que é difícil, digo-vos já.

Há aqui o risco de existir, agora ou a médio e 
longo prazo, uma certa demonização do setor 
privado em relação ao setor público, de 
desfasamento entre a interpretação que temos 
do setor privado face ao que os profissionais 
querem ter e saber?

A pior coisa que podemos fazer é demonizar 
seja o que for. Quando nós entramos na 
demonização, tornamo-nos vítimas do próprio 
demónio. 

É claro que o privado é concorrencial, mas a pior 
coisa que podemos fazer é dizer que todo o 
privado é mau. E isso é uma coisa que, às vezes, se 
diz, em termos sindicais. Não pode ser porque, na 
realidade, o privado tem determinados objetivos e 
esses objetivos são provavelmente diferentes 
porque têm que ver com o lucro. 

O que eu pretendo, como enfermeiro, é que me 
deem a autonomia e a capacidade que eu quero 
em termos do trabalho. Quando nós demonizamos 
alguém, a pessoa fecha-se e torna-se efetivamente 
demónio e acaba por nos destruir e impede que 
façamos qualquer coisa. Na relação contratual, as 
partes não são iguais e o trabalhador é sempre a 
parte mais vulnerável.

Não posso entrar nesta situação de que o público 
é bom e é tudo bom, porque não é, tem imensas 
falhas. Mesmo o público está a ir buscar muitas das 
práticas do setor privado e nós continuamos a dizer 
que ele é bom, não percebendo que estão a ser 
introduzidas no setor público coisas que não 
deviam ser introduzidas. Temos de perceber o que 
é que o privado quer e como quer, para, então, 
nós também, deste lado, enquanto sindicato, 
conseguirmos atingir os nossos objetivos.

O privado é basicamente doença e centra-se 
numa figura única, que é o médico. Então, os 
enfermeiros podem ser vistos simplesmente 
como instrumentais. Se nós conseguirmos 
demonstrar que os enfermeiros não são só 
instrumentos e que têm mais para dar, estamos a 
modificar essa visão, que os enfermeiros não são 
só fonte de despesa mas podem ser fonte de 
receita. Mas é um processo de difícil construção e 
eu não sei como isto se vai fazer.  

Penso que passa muito pela formação que se dá 
nas escolas. No passado, os senhores professores 
estavam na carreira de enfermagem e entravam, 
também eles, nesta filosofia. A partir do momento, 
e bem, em que se entrou no ensino superior, eles 
passaram a ser docentes e isto cria um 
desfasamento com a realidade. A própria formação 
existente parece-me que desacompanha os 
estudantes de enfermagem. E os estudantes de 
enfermagem têm, às vezes, como exemplo, más 
práticas ou maus comportamentos sem os 
necessários tempos de reflexão critica da prática 
de estágio. 

Na perspetiva do SEP, quais são os maiores 
desafios do trabalho do setor privado nos 
próximos tempos?

O objetivo é ir à liça a todos e não perdermos os 
que já temos. 

Não deixar entrar em caducidade muitas das 
Convenções. O principal objetivo é o sindicato 
manter-se nos processos negociais que tem e 
avançar com outros, se possível. É preciso perceber 
que há um conjunto de Grupos estrangeiros que 
estão por aí, em barda, fundamentalmente nesta 
área da terceira idade. 

És dirigente do setor privado há quanto tempo?

Já nem me lembro. Desde 2003 ou 2004, mais 
coisa menos coisa. 

Há alguma conquista que te tenha marcado mais 
profundamente?

No âmbito das Misericórdias, trezentas e tal, 
conseguimos melhorar em 2016 uma coisa que 
tinha sido feita por outros sindicatos; conseguimos 
fazê-lo para 249 Misericórdias. Claro que o desejo 
é que fosse para todas, mas no que se tem de 
pensar e trabalhar é que com isto se vai 
construindo o futuro. 

No tempo do Guterres, em 1998, fizeram uma 
chamada portaria de regulamentação do trabalho, 
ou seja, como não havia nada, houve uma decisão 
unilateral. Nós não fomos convocados, mas foram 
convocados sindicatos do comércio, de hotelaria, e 
fizeram-se coisas para os enfermeiros, não estando 
lá enfermeiros. Em novembro de 2001, fez-se uma 
Convenção e aquilo que o SEP fazia, à época, era 
passar procurações, porque se pensava que 
alguém, no âmbito da CGTP, também saberia 
defender-nos. Isso foi um erro. Porque eu só posso 
defender enfermeiros se eu souber o que é ser 
enfermeiro. Se eu não souber, não posso defender 
enfermeiros, vou só defender 20 euros ou 30 euros 
de aumento. 

E o que aconteceu em 2016 foi que, tanto as 
Misericórdias, as tais 249, como as IPSS, as 4.000, 
em 2016, equipararam os enfermeiros ao que os 
outros já eram, técnicos superiores. Isso foi uma 
grande conquista. 

A outra grande conquista, foi termos conseguido 
estabelecer, em 2016, um inovador Acordo de 
Empresa com a Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa

Os processos de construção são difíceis e, às 
vezes, muito morosos.

Não havendo, de facto, uma perspetiva de 
carreira mais contínua, como acontece no 
público, estão sempre a fazer processos com 
manchas de profissionais.

Há carreiras. Por exemplo, estamos no processo de 
construção na Associação Humanitária da Cruz 
Vermelha Portuguesa, um processo que já vem de 
há alguns tempos, com avanços e recuos. A Cruz 
Vermelha Portuguesa não tem qualquer 
enquadramento, não é IPSS, não é militar, nada. 
Porque já tínhamos construído um processo 
semelhante com outros dois sindicatos, neste caso 
concreto com a FENPROF e com o Sindicato da 

Função Pública, iniciámos o processo negocial 
depois da manifesta vontade da própria Cruz 
Vermelha Portuguesa. Estamos a falar num 
processo que começou em 2016, com avanços, 
recuos, paragens. 

Um dos pontos difíceis é que não queriam que o 
desenvolvimento dos profissionais se chamasse 
“Carreira”. “Mas porquê?”, perguntávamos. 
“Porque Carreira está associada ao setor público e 
nós não queremos o setor público”. 

Por isso, temos de ver o que temos de argumentar 
para dissociar aquilo que é a palavra “Carreira”, 
pensando em termos de enfermagem. Eles podem 
dizer que os enfermeiros são técnicos superiores e 
nós concordamos, mas com uma área específica. E 
quando nós lhes começamos a falar sobre a 
atividade ou sobre o que têm a fazer ou que 
deveriam fazer dão-nos razão. Mas para isso é 
preciso eu saber o que é ser enfermeiro.

Depois, tenho também de saber um conjunto de 
outras coisas que têm que ver com o 
enquadramento legislativo e o que a lei nos 

permite fazer, porque, do lado de lá, têm 
conhecimento disso. E quando não têm, temos de 
ter a capacidade de conhecer mais, para os 
conseguir levar ao nosso desígnio. Isto é, do ponto 
de vista da negociação, temos de perceber o 
contexto, a cultura organizacional, perceber quem 
somos e fazer propostas. 

E chegaram a alguma outra palavra para além de 
“Carreira”?

Não. (risos) Estivemos a andar à volta e vamos 
devagarinho. Os processos são lentos. 

Estou a recordar-me que, desde 2014, na Cruz 
Vermelha Portuguesa, puseram no contrato 
individual de trabalho as 40 horas. Nós dissemos 
que não fazíamos mais nada se não fossem 35 
horas, que não continuávamos a negociar sem isso. 
Se o princípio é aceite, é aceite. E como é que 
chegamos lá? Esse é muitas vezes o problema, a 
nossa pressa, é querermos logo tudo e depois não 
temos nada. Do lado de lá, nunca podem perder a 
face e nós também não. Sem abdicarmos dos 
nossos princípios, temos de encontrar soluções. 
  
Neste momento, quantos enfermeiros estão a 
trabalhar no setor privado em Portugal?

Não sei porque não há levantamentos. Nós 
podemos dizer que os hospitais privados, 75 
instituições, têm à volta de 4.000 enfermeiros. 
Depois, temos esta grande mancha que são as 
IPSS, mas haverá mais.

Por exemplo, quando, em 2006, foi criada a Rede 
Nacional dos Cuidados Continuados, o Estado 
utilizou as estruturas existentes das Misericórdias e 
das IPSS para fazerem esse trabalho, 
descentrando-as da área educativa para a área da 
saúde. E puseram lá uns enfermeiros saídos da 
escola, a trabalhar por pouco dinheiro. E isso 
também era uma forma de os hospitais começarem 
a drenar os seus doentes. 

Estamos a falar de enfermeiros mais jovens?

Sim. E isso tem um impacto concreto em termos da 
sua autonomia porque eles estão na organização 
sob a coordenação de outros profissionais, que não 
são enfermeiros. Dou um exemplo. Nos lares, 
estruturas residenciais para pessoas idosas, quem 
faz a avaliação dos graus de incapacidade não é o 
enfermeiro, é o psicólogo ou o assistente social. 
Está estabelecido que deve haver 1 enfermeiro 
para 20 utentes, dependendo do grau de 
incapacidade, ou 1 enfermeiro para 40, mas quem 
faz essa avaliação? A Segurança Social só paga 

baseada nessa avaliação. Fala-se muito da 
degradação dos lares, mas é aí que começa. 

Na pandemia, verificou-se que, nas unidades em 
que havia menos enfermeiros, houve um alto nível 
de infeção; nas unidades em que o enfermeiro ia 
pontualmente ou não tinham enfermeiros, o nível 
de infeção era ainda maior. Isto era o sinal de que 
os enfermeiros não se circunscreviam à mera 
administração de terapêutica, mas eram elementos 
de mudança de comportamentos e de 
desenvolvimento de circuitos que impediam a 
proliferação das infeções. 

Recordo também uma Convenção com a Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, em 2016. Foi uma 
Convenção inovadora, um dos grandes ganhos. 
Fruto também dos interlocutores que tínhamos, 
conseguimos implementar uma forma de 
desenvolvimento para os enfermeiros e implicar as 
decisões dos enfermeiros, no sentido da sua 
valorização. Ou seja, a sua prática tinha de estar 
reconhecida e registada e, quanto mais registos, 
mais contributos, mais subiam na estrutura 
remuneratória. 

Tendo em conta a tua experiência de 
negociações no público e no privado, quais são 
as diferenças, consequências e as dificuldades 
que mais sentes?

As negociações no público são pouco objetivas e 
nunca mais terminam. Reparem que começámos 
com a vontade de rever a carreira em 2005 ou 
2006. Os nossos interlocutores mudaram, não têm 
a mesma linguagem, as negociações são 
“kafkianas”. No setor privado, as coisas são muito 
mais objetivas e estamos perante alguém que 
pode decidir, que pode dizer que sim ou que não. 
A minha capacidade ali é tentar argumentar e 
estudar. Temos de ter conhecimento do que é a 
profissão e os profissionais, conhecer o 
Regulamento do Exercício Profissional do 
Enfermeiro e o contexto organizacional, para 
perceber também o que pretende o lado de lá. 
Chama-se a isto ser conciliador. 

O processo de negociação no privado ser mais 
objetivo e célere poderá estar ligado à lógica de 
lucro inerente que, à partida, no público não é 
prioridade?

Não. O setor privado tem normas para a 
construção e para a negociação e tem de as seguir. 
Há prazos marcados. Por exemplo, tínhamos um 
processo no Hospital da CUF Infante Santo, em 
2003 (que foi a primeira vez em que participei, 
meteram-me ali) e, até ao dia 23 de outubro de 
2003, deveriam ser feitas as denúncias das 

Convenções. Ao fim de dois anos, o processo 
morreu, porque o Código mudou. Naquela altura, 
acreditei que não iria entrar em caducidade. A 
legislação laboral mudava e eu não me tinha 
capacitado para essa mudança. Era ainda ingénuo. 

Referiste que se estava a transportar modelos 
do setor privado para o setor público, 
nomeadamente a questão de dizer que os 
enfermeiros fazem parte da despesa e não da 
receita, que o lucro vem dos médicos. Confirmas 
que também é assim no privado?

Eles têm consciência do valor dos enfermeiros, mas 
pretendem que sejam proativos, no sentido de 
apresentar propostas e projetos daquilo que são as 
suas capacidades enquanto grupo. No setor 
privado, se os enfermeiros não forem 
desafiantes e se só lá estiverem para serem os 
instrumentais de outros, rapidamente são 
substituídos por outros meios e profissionais. 

O setor privado não pode olhar para o enfermeiro 
apenas como instrumental e deve valorizar os 
enfermeiros. Eu trabalhei no privado, para duas 
consultoras, e fui apresentando propostas. 

O enfermeiro não pode só dar conselhos, o 
enfermeiro tem de vender, porque se não vender 
não é valorizado. E tudo o que é oferecido não é 
valorizado.

Este número debruça-se sobre uma questão incontornável 
dos nossos tempos: as alterações climáticas. Em particular, 
o papel que os enfermeiros assumem, e irão assumir cada 

vez mais, na resposta aos problemas de saúde motivados por 
episódios climáticos extremos.

Da prevenção, à consultoria em decisões políticas, à literacia 
tão necessária da população, os enfermeiros devem cada vez 

mais ter um papel de destaque na gestão e na resposta às 
alterações climáticas.

Paralelamente, voltamos a dar voz a colegas enfermeiros na 
primeira pessoa, e entrevistamos o ex-autarca Bernardino 

Soares. E porque não podemos baixar os braços, depois do 
processo negocial da contagem de pontos ter chegado ao 

fim sem que o Ministério da Saúde assuma pagar o que deve 
aos enfermeiros  - o que motivou vários dias de greve em 

novembro -, já exigimos a abertura de novo processo 
negocial. Porque há uma paridade salarial entre a carreira de 
enfermagem e a carreira técnica superior da Administração 

Pública que tem de acontecer.

Fica desse lado, Colega.
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Colegas, 

Chegamos ao final de 2022 como começámos: 
em luta! 

Em abono da verdade, é assim todos os anos e 
estranho seria se um sindicato não estivesse 
permanentemente em luta pela melhoria das 
condições de trabalho dos que representa. 

Contudo, resultado de uma intensa e contínua 
intervenção junto do poder político e das 
administrações, conseguimos obter uma vitória 
que todos precisamos valorizar. A este sucesso não 
será indiferente o apoio que granjeámos junto da 
população com a campanha “Agora somos nós que 
precisamos de si” e que juntou personalidades de 
diferentes áreas e a população em geral. Foi o 
conjunto destas ações que obrigou o 
Primeiro-Ministro a decidir politicamente a 
contabilização dos pontos aos CIT e CTFP, ainda 
antes das eleições legislativas de 2022. 
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Para os enfermeiros a CIT são 25 anos de trabalho 
recuperados. Para os enfermeiros a CTFP são até, 
8, 9 e 10 anos de trabalho recuperados. 

Mas, num processo negocial que tinha como 
objetivo resolver situações de injustiça, não 
aceitamos que o Ministério da Saúde não queira 
contabilizar pontos aos enfermeiros promovidos a 
graduado, especialista, chefe e supervisor até 
2010, aos enfermeiros que consolidaram o escalão 
de formação e, ainda, que a data fixada de 2018 
para os descongelamentos de toda a 
Administração Pública não seja, também, a data de 
referência para o pagamento dos retroativos a 
estes colegas. 

Estamos em sede de avaliação do desempenho e é 
em função desse desempenho que os enfermeiros 
progridem na carreira e o salário é melhorado. 
Com esta decisão, o Ministério da Saúde agradece 
o desempenho, mas não o paga. A questão 
agrava-se quando, pelo meio de 2018 e 2022, 
estão precisamente os anos pandémicos em que os 
enfermeiros quase “se mudaram” para dentro das 
paredes dos hospitais e centros de saúde.  

Colegas, não deixaremos de lutar para que estas 
injustiças sejam, também elas, corrigidas e 
utilizaremos todos os meios que estão ao nosso 
alcance. E aqui também incluímos o setor privado. 
Ao longo da última década, temos vindo a 
desenvolver um trabalho de melhoria das 
condições de trabalho dos enfermeiros no setor 
público e privado. É esse trabalho e as respetivas 
dificuldades que aqui contamos.
 
E porque a vida é dinâmica, decorrente da 
melhoria da Carreira Técnica Superior da 
Administração Pública, exigimos a imediata 
reposição da paridade da Carreira de Enfermagem 
com as carreiras de grau 3 de complexidade 
funcional. 

Relativamente à Administração Pública, depois da 
acentuada perda de rendimentos em 2022, 
resultado do aumento da inflação (10,1% em 
novembro), é inadmissível que o Governo tenha 
imposto um aumento salarial na ordem dos 3,6%. 
Significa que, à perda de um salário em 2022, 
acresce o que iremos perder em 2023. Mesmo nas 
melhores projeções, as do Governo, que apontam 
para uma inflação em 2023 de cerca de 4%, iremos 
perder rendimentos. Serão 23 anos de perda de 
rendimentos e de empobrecimento!

E porque ser defensor do Serviço Nacional de 
Saúde é ter visão de futuro - sobre a organização 
dos dispositivos existentes de acordo com as 

necessidades das populações em cuidados de 
saúde, introduzimos nesta revista uma temática 
para a qual temos que estar mais despertos: o 
impacto das alterações climáticas na saúde das 
pessoas. 

Em primeiro lugar, regozijar-nos pelo facto de esta 
problemática ser objeto de investigação por parte 
de colegas nossos. A visão holística, na área da 
saúde, é no essencial, uma preocupação dos 
enfermeiros que tem aqui especial tradução.
 
Sabemos que o desenvolvimento e a sobrevivência 
da espécie tem uma relação muito íntima com o 
planeta. Sabemos também que nos últimos anos 
têm aumentado as situações de catástrofes naturais 
e que existem populações de vários países que já 
foram deslocadas das zonas litorais por causa do 
aumento do nível do mar, sabemos que há 
migrações de milhões de pessoas devido à falta de 
água potável... As consequências das alterações 
climáticas são, também, cada vez mais visíveis e 
sentidas em Portugal, sendo que a seca severa é 
uma delas. Mas a questão é saber como nos 
devemos preparar, individual e coletivamente, para 
o futuro. Importa saber quais as consequências 
para as pessoas e comunidades para nos podermos 
antecipar e prevenir consequências. Importa que, 
estando a falar de comunidades, de grupos 
vulneráveis, de prevenção, sejam os enfermeiros a 
assumir a sua imprescindibilidade também neste 
domínio.  Os testemunhos dos enfermeiros que 
estiveram em missões humanitárias demonstram 
bem como esta questão tem de ser olhada de 
forma diferente e como, para proteger a Terra, 
para nos protegermo-nos, temos de ser mais 
reivindicativos na exigência de uma melhor 
distribuição da riqueza pelos países ditos 
desenvolvidos aos países em desenvolvimento. Na 
verdade, é também por causa da exploração 
destes que a riqueza dos outros aumentou. 

Colegas, 
O nosso próximo encontro, por este meio, está 
agendado para daqui a seis meses. Por isso, 
aproveito para vos desejar Festas Felizes e um 
excelente e vitorioso ano de 2023!

José Carlos Martins
Presidente do SEP



Os aumentos salariais 
insuficientes

face à inflação. 
À perda de rendimentos em 

2022 acresce a de 2023.

O não pagamento dos 
retroativos desde 2018 e não 

resolução das injustiças 
relativas. Continua a 

discriminação.

A dificulade na acessibilidade 
aos cuidados 

de saúde por medidas tardias, 
insuficientes ou mesmo 

ausência de reforço do SNS.

A perda de paridade da 
Carreira de Enfermagem com a 

Carreira Técnica Superior da 
Administração Pública. 

Alterar o DL 71/19 é urgente.

A proposta de revisão do CCT 
da Associação Portuguesa da 

Hospitalização Privada. 
Foram anos de luta mas 
conseguimos um maior 

envolvimento dos enfermeiros. 

A progressão dos CIT e dos CTFP. 
Foram anos de luta, 

mas conseguimos!                

O aumento do número de sócios 
do SEP. É o reconhecimento 

do estarmos sempre na linha 
da frente da luta por mais e 

melhores condições de 
trabalho para os enfermeiros.             
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Desde cedo envolvido na vida pública e 
política portuguesa, Bernardino Soares foi 
dirigente nacional da Juventude 
Comunista Portuguesa, deputado à 
Assembleia da República, Líder do Grupo 
Parlamentar do PCP de 2001 a 2013, e 
Presidente da Câmara Municipal de 
Loures de 2013 a 2021.
Atualmente, tem a coordenação política 
do PCP para a pasta da saúde. E tempo - 
para o lazer, para o estudo, para a família. 
Pai de um filho nascido prematuramente, 
conhece intimamente o funcionamento do 
SNS e, dessa experiência, trouxe relações 
de grande proximidade com enfermeiros. 
Alguns são agora “amigos de casa”, 
disse-nos, durante a conversa que 
tivemos com ele. 

Queríamos começar por perguntar-lhe se 
encontra algum momento de contacto mais 
pessoal e marcante com profissionais de saúde, 
nomeadamente em enfermeiros.

Sim, eu tive um filho prematuro que é meu filho 
e da mãe e também da MAC e da Estefânia. 
Tenho relações de proximidade e amizade com um 
conjunto muito grande de enfermeiros, das 
unidades de cuidados intensivos, em particular, e 
depois outros, noutras áreas, que eram da nossa 
família durante aqueles primeiros meses, 
continuaram a ser no seguimento e ainda se 
mantêm. E ainda vou encontrando muitos deles 
em vários sítios. 

Portanto, tenho por eles uma gratidão imensa e a 
confirmação - não que eu não soubesse já - de 
que o trabalho que se faz nessas instituições é 
absolutamente fenomenal, de dedicação, de 
profissionalismo, de conhecimento. E, naquelas 
situações, o que há não é só uma grande 
capacidade técnica, o humanismo dos 
enfermeiros que vem da sua formação e que 
tem caracterizado a profissão ao longo destas 
últimas décadas, mas também é a noção de que 
era preciso apoiar as famílias, os pais, que não 
percebem nada do que se está a passar. Isso é 
uma arte difícil de realizar.

Durante vários anos esteve a legislar questões 
relacionadas com a saúde. Isso tem impacto?

Tem. Quanto mais próximos estamos das 
realidades melhor sabemos o que elas precisam, o 
que sentem as pessoas que lá estão, a sua 
vivência. E é muito evidente que, ao 
conhecimento político - se quisermos chamar-lhe 
assim - dos assuntos ou dos problemas, uma 
proximidade pessoal, humana, com as pessoas, 
com os locais, é muito enriquecedora e faz a 
diferença. 

Esta experiência concreta faz com que tivesse 
alterado alguma coisa, se a soubesse antes?

Sim, se calhar. 

Uma coisa, que é evidente e ainda hoje se nota, é 
uma coisa concreta de várias unidades, que é o 
desfasamento entre quem faz as compras e 
quem as usa, porque frequentemente faltavam 
coisas essenciais e os pais tinham de ir tentar 
comprar ou ver se alguém tinha. 

Por exemplo, filtros para traqueostomia. É algo 
essencial para uma criança que tem uma 
traqueostomia, tem de ter um filtro ou uma 
tampa, o que seja. E houve uma altura em que, 
como o hospital foi centralizado no Centro 
Hospitalar Lisboa Central, enganaram-se a fazer as 
compras, compraram uma coisa completamente 
diferente. Lá tivemos de ir comprar a uma 
empresa qualquer, custou um dinheirão e, 
entretanto, quando deixámos de usar, devolvemos 
o resto ao hospital. 

A consciência de que quem está no serviço, num 
serviço muito específico, é que sabe aquilo que é 
mais importante para os seus doentes e para o 
funcionamento do serviço. Quem está à distância, 
a olhar para uma tabela de Excel, muitas vezes 
falha. Sendo que todos falhamos, mas esse 
sistema é mau e isso ali é uma realidade muito 
vívida e muito presente. E aconteceu com este 
exemplo e depois conheci inúmeras situações, 
com outros miúdos e outros problemas.

Isso faz-me lembrar que enquanto deputado 
integrou a comissão da saúde, entre outras.

Sim, no meu partido não há esse luxo de estar só 
numa comissão. Estive noutras, na educação, 
negócios estrangeiros, orçamento. Foram uma 
série delas, conforme a necessidade, mas a saúde 
sempre esteve ali presente.

Os problemas de então são ainda os problemas 
de hoje ou estamos a falar de agudização ou 
algumas coisas de fundo já resolvidas? Qual é 
assim o panorama mais macro?

Alguns problemas são os mesmos, por falta de 
investimento ou de subfinanciamento, por 
exemplo. Não os mesmos investimentos - alguns 
sim, mas, enfim, porventura alguns foram-se 
fazendo - mas esses problemas continuam a 
existir. 

Acho que hoje há uma desvalorização dos 
profissionais de saúde muito maior, acentuou-se 
muito neste últimos anos em relação ao tempo em 
que eu estava no Parlamento, que foi mais ou 
menos há 9 anos, quando eu saí. Isso é hoje 
muitíssimo mais grave.

O que é que acha que levou a essa 
desvalorização? 

A dada altura, os governos decidiram fazer essa 
desvalorização, quando transformaram os 
hospitais em SA e depois em EPE, para não 
haver carreiras, para as pessoas serem 
contratadas com contrato individual de 
trabalho, quando não fizeram a valorização das 

remunerações para os enfermeiros e para os 
outros profissionais da administração pública, 
quando instituíram aquele sistema que já é injusto 
para serviços normais - vou chamar-lhes assim - da 
administração pública, o SIADAP, e que é 
completamente absurdo em relação às profissões 
da saúde. 

Tudo isso, eu julgo que não foi um acaso. A ideia 
de que, quer por razões de défice, de contenção 
do défice, e, portanto, dos custos salariais e com 
as remunerações, quer para abrir espaço para que 
os privados que estavam a fazer forte investimento 
tivessem a capacidade de contratar profissionais 
de saúde e, designadamente, enfermeiros, isso foi 
feito deliberadamente e estamos hoje a pagar um 
preço muito alto por essas decisões sucessivas. 

Agora que não é autarca nem deputado, está a 
gozar este tempo? 

Do ponto de vista pessoal, a minha vida melhorou 
imenso. Organizo melhor o meu tempo porque 
tive dezoito anos no Parlamento e, para quem 
queira estar em pleno, é muito desgastante. Mas 
vou dizer que estar na Câmara de Loures foi ainda 
mais desgastante. Pelas circunstâncias, pela 
pressão permanente, porque as autarquias estão 
todos os dias em cima de problemas e a resolver 
problemas, é uma coisa tremenda. Ninguém faz 
ideia. É claro que há umas autarquias mais 

complexas que outras, como é evidente, mas se 
for uma autarquia com uma área metropolitana ou 
uma grande cidade, os problemas são imensos, as 
solicitações são permanentes e é esmagador. Eu 
fiz o melhor que pude; queria continuar, não vou 
dizer o contrário, mas é uma vida muito difícil. 

Por isso, há mais férias agora.

Agora há férias. Eu saí da autarquia deixando para 
trás cinquenta e tal dias de férias (risos). 

Tenho - também porque não consigo estar de 
outra maneira - muito trabalho, muito 
empenhamento, permito-me organizar de forma 
diferente, permito-me estudar coisas com tempo, 
que antes não tinha, ler coisas até de áreas não só 
da saúde, mas da economia e de outras áreas que 
me interessam e que me ajudam a perceber 
melhor o mundo em que estamos, e isso é bom. 
Mas tenho pena de não ter continuado, tenho, 
isso é evidente. 

Nós ganhámos um prémio... A pandemia não teve 
só coisas más. Quando começou a pandemia, 
ninguém sabia muito bem como se organizar e 
ninguém falava uns com os outros. Os hospitais 
não falam com o ACES, e o delegado de saúde 
tem um poder próprio. Cada um trata do seu 
reduto e não quer saber o que se passa com os 
outros. 

E nós percebemos, ali, que havia protagonistas 
capazes de entender isso, de que isso não ia 
resultar. Portanto, o que é que fizemos? Criámos 
um encontro semanal, que aconteceu durante 
toda a pandemia, até ao verão de 2021, com o 
presidente da câmara, com o diretor do ACES e o 
presidente do conselho clínico, o delegado de 
saúde, o responsável da Segurança Social e o 
diretor do hospital. Isto também funcionou porque 
aquelas pessoas estiveram disponíveis para isso e 
criou-se ligação, confiança, resolveram-se imensos 
problemas que, de outra maneira, não se 
conseguiriam resolver. 

Em Loures, percebemos que era preciso saber 
onde é que estavam concentrados os casos. Nessa 
primeira fase, não estava disseminado mas 
ninguém conseguia dizer isso, os sistemas de 
informação na saúde são uma coisa um bocadinho 
surreal, para não dizer outra coisa. E o que é que 
nós fazíamos? A saúde pública, à sexta-feira, 
retirava, anonimizava, os dados dos novos casos, 
dava-nos apenas o código postal ou uma morada 
não identificativa e nós, porque a saúde não 
conseguia fazer isso, púnhamos aquilo - ao 
princípio um a um - num mapa. Onde havia mais 

pontinhos concentrados era onde estavam os 
focos. Eram zonas pobres, não só bairros 
municipais mas também alguns bairros pobres. 
Porque é que aquelas pessoas se contagiavam e 
continuavam a contagiar? Porque muitas delas 
tinham de continuar a trabalhar, porque eram 
pessoas com profissões precárias, que se não 
trabalhassem não ganhavam. E nós fizemos 
equipas multidisciplinares - depois apareceram na 
lei mas inventámos ali - que tinham alguém da 
saúde, normalmente uma equipa de enfermagem, 
alguém da Segurança Social para atribuir apoios 
imediatamente, alguém da Câmara e da Proteção 
Civil da Câmara, para dar outro tipo de apoios e 
ver as condições de habitabilidade, e foram-se 
visitar todos os casos, todos. 

Durante uma série de dias, semanas, foram a casa 
de todos e aí faziam teste a toda a gente que lá 
estava, viam as condições de habitabilidade, se 
havia condições de isolamento ou não, se não 
houvesse tinha de se encontrar uma solução nas 
pousadas de juventude ou pela Segurança Social, 
e apoio clínico e apoio de alimentação, vestuário, 
subsídios, mas atribuídos de imediato porque a 
equipa estava ali toda. E isso é que fez quebrar. 
Depois, isso passou para os outros concelhos e 
até foi repetido na legislação e foi um exemplo de 
como as coisas devem funcionar. 

Há, todos os anos, um prémio de políticas 
públicas do instituto do ISCTE e nós 
candidatámos o nosso modelo organizativo que 
ganhou o Prémio. Tinha uma grelha para se 
preencher, quanto de investimento, quanto de 
recursos humanos e era tudo zero; não havia mais 
recursos humanos nem mais investimento, era 
apenas a coordenação, era uma maneira de 
gestão conjunta. E isso foi uma experiência 
magnífica, dentro daquela desgraça toda, e a mim 
mostrou-me como é possível trabalhar de outra 
forma.

Havia duas coisas muito importantes no modelo. 
Uma delas era a autonomia da decisão. Nós 
estávamos ali, os dirigentes máximos, e 
decidíamos logo. E outra coisa era que a saúde e 
a Segurança Social não tinham o conhecimento 
que a Câmara tinha e que os técnicos da Câmara 
tinham. Os técnicos da Câmara, nalguns sítios, 
sabiam os nomes das pessoas, sabiam quem é 
que vivia em cada casa, sabiam quais os 
problemas mais complicados, pela natureza 
própria do seu trabalho e, portanto, a junção de 
todos esses conhecimentos foi absolutamente 
preciosa. 

Ficámos todos amigos. No outro dia, encontrei o 
diretor do ACES e o presidente do hospital, num 
encontro de administradores hospitalares e 
estávamos a conversar e passa alguém e diz: Olha 
a equipa de Loures! Por isso, aquilo foi falado. 
Agora, não sei como as coisas estão. 

Foram tempos extraordinários para todos nós.

Uma das UCC tinha uma chefe, a Enfermeira 
Silvia, uma profissional extraordinária e que tinha 
uma capacidade de mobilização da sua equipa 
enorme. Por exemplo, houve uma altura em que 
nós, na Câmara, achámos que era preciso abrir os 
centros de dia porque os idosos não podiam 
continuar em casa isolados, que isso tinha um 
prejuízo imenso. E pensámos como seria e então 
montámos um trabalho conjunto. No dia em que o 
centro de dia abria, a UCC ia lá e testava toda a 
gente e fazia a avaliação de toda a gente e um ou 
outro ia para o hospital porque estavam com 
problemas respiratórios, os que estavam positivos 
iam para o isolamento. E o centro de dia 
começava a ter outra vez vida.

Isso é muito interessante porque, na verdade, é 
uma decisão pelo não facilitismo.

Noutra situação, nós diríamos que gostávamos de 
abrir o centro de dia, a saúde pública diria que 
não havia condições pela pandemia e acabou, 
ficava assim. E não foi, conversámos, organizámos 
e aqueles idosos voltaram à vida.

A atual equipa ministerial tem, pela primeira 
vez, uma Secretária de Estado da Promoção da 
Saúde, qual é a expectativa?

Os títulos não fazem as práticas. Se me 
perguntarem se é um sinal positivo, sim, é um 
sinal positivo, mas vamos ver qual é a prática. 
Ainda não tem o relatório de acesso e há vários 
problemas de promoção da saúde que tiveram 
resultados muito negativos no ano 2021. O 
tabagismo caiu brutalmente, em termos de 
consultas e pessoas acompanhadas, e tudo o 
mais. A saúde reprodutiva a mesma coisa, que é 
uma área absolutamente fundamental, a saúde 
escolar a mesma coisa, a diabetes a mesma coisa. 

Por isso, espero que a existência de uma 
Secretaria de Estado possa alterar isto. Mas acho 
que uma grande parte destes programas e da 
promoção da saúde depende do funcionamento 
dos cuidados primários de saúde. E, se não se 
resolver esse problema, podemos ter uma equipa 
espetacular no Ministério, uma equipa espetacular 
na DGS que depois, no terreno, as coisas não vão 
acontecer porque não há tempo para atender as 
pessoas, não há médicos nem enfermeiros para 
fazer o acompanhamento das doenças e a questão 
não se vai resolver. A promoção da saúde acho 
que está umbilicalmente ligada aos cuidados 
primários de saúde. Não é só isso, claro, mas é aí 
que se joga o fundamental da maioria dessas 
questões e, se eles não funcionarem, isso não vai 
funcionar. 

Já se falou aqui muito de enfermeiros. Os 
enfermeiros além da competência técnica têm 
muito a competência de amparar e de cuidar. 
Relaciona-se com essa competência na 
qualidade de cuidador informal?

Sim, claro. Fiquei amigo de vários enfermeiros e, 
tanto eu como a minha mulher, continuamos em 
contacto com muitos deles, alguns são amigos de 
casa, agora. 

Os enfermeiros trouxeram, nos últimos 20-30 
anos, uma humanização aos cuidados 
absolutamente fundamental, hoje em dia. E vou 
dizer aqui uma coisa que deve ser dita com toda a 
clareza - isso hoje é aceite até pelos médicos, que 
é um facto muito importante. Isto é, a 
competência própria dos enfermeiros, a 
disponibilidade para eles desempenharem mais 
tarefas, o papel fundamental que desempenham 
no cuidar dos doentes, seja no internamento, seja 
no centro de saúde, seja na comunidade, é hoje 
absolutamente fundamental. Diria que é uma 
classe profissional que, nos últimos anos, 
assumiu um papel preponderante e é 
responsável por grandes melhorias no Serviço 
Nacional de Saúde. Não tenho a menor dúvida 
disso. Tinha já essa convicção quando participei 
na criação da Ordem dos Enfermeiros. 

Um dos primeiros debates a que fui, quando fui 
para a Assembleia da República, foi um debate no 
Hotel Penta sobre a criação da Ordem. E eu, que 
não sabia nada de saúde nessa altura - porque eu 
era da Juventude Comunista, trabalhava como 
animador cultural, tinha acabado a licenciatura em 
direito, e era saudável - fui um bocado 
assustado, mas tive uma conversa prévia com 
uma pessoa chamada Maria Augusta de Sousa, 
que me ajudou muito nesses tempos, e cheguei 
lá, não só com a consciência do que estava em 
jogo, como absolutamente convencido que era 
uma decisão importante, não pela criação de 
uma Ordem em si, porque as Ordens têm todo um 
peso que, às vezes, pode ser um obstáculo ao 
desenvolvimento de algumas políticas e 
contraditório, mas pela necessidade de 
valorização desta profissão de enfermagem. É 
claro que correu muito bem porque a maioria dos 
que estavam na assistência eram enfermeiros e 
tive a sorte de haver um representante de outro 
partido, que foi dizer que achava péssimo haver 
uma Ordem dos Enfermeiros. Foi assim o meu 
primeiro grande embate com uma plateia de 
gente da saúde.

Apercebemo-nos que o seu filho fez 7 anos há 
uns dias. O que é que isso significa para si?

É espetacular. É um rapaz que é um lutador. As 
situações não são todas iguais, tem as suas 
limitações, mas tem uma vida normal, entrou para 
o 1º ano e para nós é um grande orgulho ver 
como ele chegou ali. Para nós e para os 
profissionais, recebemos mensagens dos 
enfermeiros. 

Outro dia, fui com o Jerónimo de Sousa visitar a 
Estefânia porque decidimos que era um sítio 
importante para ele ir, para dar visibilidade. A 
direção do hospital levou-nos a visitar a urgência, 
que teve obras e está melhor. E chegámos à UCIN 
e estava lá o médico que já lá estava na altura e 
demos logo um abraço. É tudo assim muito 
emocionante. 

Os miúdos prematuros, que são cada vez mais, 
sobretudo os grandes prematuros, que são 
aqueles que têm mais necessidades e sequelas, 
exigem acompanhamento a tempo inteiro e, por 
isso, ser cuidador de um destes miúdos, significa 
que, para um dos pais, - e normalmente é a mãe, 
continua a ser assim - isso significa uma anulação 
da sua vida e uma série de dificuldades. Por 
exemplo, um dos dias mais felizes e mais 
aterrorizadores da nossa vida foi quando ele foi 
para casa. Porque ele estava lá, com os monitores, 
os enfermeiros, os médicos, tudo o que fosse 
preciso e, de repente, levámo-lo para casa. Com 
oxigénio, durante dois anos, com o monitor 
cardiorrespiratório, com o oxigénio na cânula. 
Nós treinámos porque aquilo tinha de ser mudado 

de x em x tempo e o que acontecia era que 
quando íamos ao hospital mudar, mudava eu, para 
treinar. E aconteceu duas vezes, uma vez a mim, 
outra à minha mulher, ele descanular-se e 
estávamos sozinhos, em casa. Tinha de se canular 
rapidamente senão ele asfixiava, o problema dele 
era que a traqueia colapsava.

É reação e treino porque se não treinarmos não 
conseguimos, aquilo não é simples. Uma vez, ele 
teria 3 anos, foi ao bloco operatório para fazer 
uma broncoscopia para ver se a estenose da 
traqueia estava boa, se dava para descanular. Uma 
vez por ano, ele ia fazer isso. E então tínhamos 
que ir, ficávamos numa das enfermarias à espera 
para depois, quando chegasse a hora, entrar. O 
que aconteceu foi que ele descanulou-se dez 
minutos antes de ir para o bloco. Nenhuma das 
duas colegas enfermeiras que ali estavam sabia 
canular, ficaram aflitas, na mudança de turno. E 
tive de ser eu a fazer porque tem de ser muito 
rápido. Nós depois dissemos no serviço de 
otorrino e passou a haver um aviso a dizer que 
sempre que houvesse mudança de cânulas se 
chamasse enfermeiros do serviço tal para virem 
treinar. Alguma coisa melhorou.

Sim, só se aprende fazendo.

Agora ele está ótimo. É rapaz muito esperto, 
muito vivo, gosta de representar e de cantar. Acho 
que vai ser artista. E agora vai ter outras coisas, 
umas que têm a ver com a prematuridade e outras 
que são as coisas que os outros meninos também 
têm. E isso é ótimo.
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Desde cedo envolvido na vida pública e 
política portuguesa, Bernardino Soares foi 
dirigente nacional da Juventude 
Comunista Portuguesa, deputado à 
Assembleia da República, Líder do Grupo 
Parlamentar do PCP de 2001 a 2013, e 
Presidente da Câmara Municipal de 
Loures de 2013 a 2021.
Atualmente, tem a coordenação política 
do PCP para a pasta da saúde. E tempo - 
para o lazer, para o estudo, para a família. 
Pai de um filho nascido prematuramente, 
conhece intimamente o funcionamento do 
SNS e, dessa experiência, trouxe relações 
de grande proximidade com enfermeiros. 
Alguns são agora “amigos de casa”, 
disse-nos, durante a conversa que 
tivemos com ele. 

Queríamos começar por perguntar-lhe se 
encontra algum momento de contacto mais 
pessoal e marcante com profissionais de saúde, 
nomeadamente em enfermeiros.

Sim, eu tive um filho prematuro que é meu filho 
e da mãe e também da MAC e da Estefânia. 
Tenho relações de proximidade e amizade com um 
conjunto muito grande de enfermeiros, das 
unidades de cuidados intensivos, em particular, e 
depois outros, noutras áreas, que eram da nossa 
família durante aqueles primeiros meses, 
continuaram a ser no seguimento e ainda se 
mantêm. E ainda vou encontrando muitos deles 
em vários sítios. 

Portanto, tenho por eles uma gratidão imensa e a 
confirmação - não que eu não soubesse já - de 
que o trabalho que se faz nessas instituições é 
absolutamente fenomenal, de dedicação, de 
profissionalismo, de conhecimento. E, naquelas 
situações, o que há não é só uma grande 
capacidade técnica, o humanismo dos 
enfermeiros que vem da sua formação e que 
tem caracterizado a profissão ao longo destas 
últimas décadas, mas também é a noção de que 
era preciso apoiar as famílias, os pais, que não 
percebem nada do que se está a passar. Isso é 
uma arte difícil de realizar.

Durante vários anos esteve a legislar questões 
relacionadas com a saúde. Isso tem impacto?

Tem. Quanto mais próximos estamos das 
realidades melhor sabemos o que elas precisam, o 
que sentem as pessoas que lá estão, a sua 
vivência. E é muito evidente que, ao 
conhecimento político - se quisermos chamar-lhe 
assim - dos assuntos ou dos problemas, uma 
proximidade pessoal, humana, com as pessoas, 
com os locais, é muito enriquecedora e faz a 
diferença. 

Esta experiência concreta faz com que tivesse 
alterado alguma coisa, se a soubesse antes?

Sim, se calhar. 

Uma coisa, que é evidente e ainda hoje se nota, é 
uma coisa concreta de várias unidades, que é o 
desfasamento entre quem faz as compras e 
quem as usa, porque frequentemente faltavam 
coisas essenciais e os pais tinham de ir tentar 
comprar ou ver se alguém tinha. 

Por exemplo, filtros para traqueostomia. É algo 
essencial para uma criança que tem uma 
traqueostomia, tem de ter um filtro ou uma 
tampa, o que seja. E houve uma altura em que, 
como o hospital foi centralizado no Centro 
Hospitalar Lisboa Central, enganaram-se a fazer as 
compras, compraram uma coisa completamente 
diferente. Lá tivemos de ir comprar a uma 
empresa qualquer, custou um dinheirão e, 
entretanto, quando deixámos de usar, devolvemos 
o resto ao hospital. 

A consciência de que quem está no serviço, num 
serviço muito específico, é que sabe aquilo que é 
mais importante para os seus doentes e para o 
funcionamento do serviço. Quem está à distância, 
a olhar para uma tabela de Excel, muitas vezes 
falha. Sendo que todos falhamos, mas esse 
sistema é mau e isso ali é uma realidade muito 
vívida e muito presente. E aconteceu com este 
exemplo e depois conheci inúmeras situações, 
com outros miúdos e outros problemas.

Isso faz-me lembrar que enquanto deputado 
integrou a comissão da saúde, entre outras.

Sim, no meu partido não há esse luxo de estar só 
numa comissão. Estive noutras, na educação, 
negócios estrangeiros, orçamento. Foram uma 
série delas, conforme a necessidade, mas a saúde 
sempre esteve ali presente.

Os problemas de então são ainda os problemas 
de hoje ou estamos a falar de agudização ou 
algumas coisas de fundo já resolvidas? Qual é 
assim o panorama mais macro?

Alguns problemas são os mesmos, por falta de 
investimento ou de subfinanciamento, por 
exemplo. Não os mesmos investimentos - alguns 
sim, mas, enfim, porventura alguns foram-se 
fazendo - mas esses problemas continuam a 
existir. 

Acho que hoje há uma desvalorização dos 
profissionais de saúde muito maior, acentuou-se 
muito neste últimos anos em relação ao tempo em 
que eu estava no Parlamento, que foi mais ou 
menos há 9 anos, quando eu saí. Isso é hoje 
muitíssimo mais grave.

O que é que acha que levou a essa 
desvalorização? 

A dada altura, os governos decidiram fazer essa 
desvalorização, quando transformaram os 
hospitais em SA e depois em EPE, para não 
haver carreiras, para as pessoas serem 
contratadas com contrato individual de 
trabalho, quando não fizeram a valorização das 

remunerações para os enfermeiros e para os 
outros profissionais da administração pública, 
quando instituíram aquele sistema que já é injusto 
para serviços normais - vou chamar-lhes assim - da 
administração pública, o SIADAP, e que é 
completamente absurdo em relação às profissões 
da saúde. 

Tudo isso, eu julgo que não foi um acaso. A ideia 
de que, quer por razões de défice, de contenção 
do défice, e, portanto, dos custos salariais e com 
as remunerações, quer para abrir espaço para que 
os privados que estavam a fazer forte investimento 
tivessem a capacidade de contratar profissionais 
de saúde e, designadamente, enfermeiros, isso foi 
feito deliberadamente e estamos hoje a pagar um 
preço muito alto por essas decisões sucessivas. 

Agora que não é autarca nem deputado, está a 
gozar este tempo? 

Do ponto de vista pessoal, a minha vida melhorou 
imenso. Organizo melhor o meu tempo porque 
tive dezoito anos no Parlamento e, para quem 
queira estar em pleno, é muito desgastante. Mas 
vou dizer que estar na Câmara de Loures foi ainda 
mais desgastante. Pelas circunstâncias, pela 
pressão permanente, porque as autarquias estão 
todos os dias em cima de problemas e a resolver 
problemas, é uma coisa tremenda. Ninguém faz 
ideia. É claro que há umas autarquias mais 

complexas que outras, como é evidente, mas se 
for uma autarquia com uma área metropolitana ou 
uma grande cidade, os problemas são imensos, as 
solicitações são permanentes e é esmagador. Eu 
fiz o melhor que pude; queria continuar, não vou 
dizer o contrário, mas é uma vida muito difícil. 

Por isso, há mais férias agora.

Agora há férias. Eu saí da autarquia deixando para 
trás cinquenta e tal dias de férias (risos). 

Tenho - também porque não consigo estar de 
outra maneira - muito trabalho, muito 
empenhamento, permito-me organizar de forma 
diferente, permito-me estudar coisas com tempo, 
que antes não tinha, ler coisas até de áreas não só 
da saúde, mas da economia e de outras áreas que 
me interessam e que me ajudam a perceber 
melhor o mundo em que estamos, e isso é bom. 
Mas tenho pena de não ter continuado, tenho, 
isso é evidente. 

Nós ganhámos um prémio... A pandemia não teve 
só coisas más. Quando começou a pandemia, 
ninguém sabia muito bem como se organizar e 
ninguém falava uns com os outros. Os hospitais 
não falam com o ACES, e o delegado de saúde 
tem um poder próprio. Cada um trata do seu 
reduto e não quer saber o que se passa com os 
outros. 

E nós percebemos, ali, que havia protagonistas 
capazes de entender isso, de que isso não ia 
resultar. Portanto, o que é que fizemos? Criámos 
um encontro semanal, que aconteceu durante 
toda a pandemia, até ao verão de 2021, com o 
presidente da câmara, com o diretor do ACES e o 
presidente do conselho clínico, o delegado de 
saúde, o responsável da Segurança Social e o 
diretor do hospital. Isto também funcionou porque 
aquelas pessoas estiveram disponíveis para isso e 
criou-se ligação, confiança, resolveram-se imensos 
problemas que, de outra maneira, não se 
conseguiriam resolver. 

Em Loures, percebemos que era preciso saber 
onde é que estavam concentrados os casos. Nessa 
primeira fase, não estava disseminado mas 
ninguém conseguia dizer isso, os sistemas de 
informação na saúde são uma coisa um bocadinho 
surreal, para não dizer outra coisa. E o que é que 
nós fazíamos? A saúde pública, à sexta-feira, 
retirava, anonimizava, os dados dos novos casos, 
dava-nos apenas o código postal ou uma morada 
não identificativa e nós, porque a saúde não 
conseguia fazer isso, púnhamos aquilo - ao 
princípio um a um - num mapa. Onde havia mais 

pontinhos concentrados era onde estavam os 
focos. Eram zonas pobres, não só bairros 
municipais mas também alguns bairros pobres. 
Porque é que aquelas pessoas se contagiavam e 
continuavam a contagiar? Porque muitas delas 
tinham de continuar a trabalhar, porque eram 
pessoas com profissões precárias, que se não 
trabalhassem não ganhavam. E nós fizemos 
equipas multidisciplinares - depois apareceram na 
lei mas inventámos ali - que tinham alguém da 
saúde, normalmente uma equipa de enfermagem, 
alguém da Segurança Social para atribuir apoios 
imediatamente, alguém da Câmara e da Proteção 
Civil da Câmara, para dar outro tipo de apoios e 
ver as condições de habitabilidade, e foram-se 
visitar todos os casos, todos. 

Durante uma série de dias, semanas, foram a casa 
de todos e aí faziam teste a toda a gente que lá 
estava, viam as condições de habitabilidade, se 
havia condições de isolamento ou não, se não 
houvesse tinha de se encontrar uma solução nas 
pousadas de juventude ou pela Segurança Social, 
e apoio clínico e apoio de alimentação, vestuário, 
subsídios, mas atribuídos de imediato porque a 
equipa estava ali toda. E isso é que fez quebrar. 
Depois, isso passou para os outros concelhos e 
até foi repetido na legislação e foi um exemplo de 
como as coisas devem funcionar. 

Há, todos os anos, um prémio de políticas 
públicas do instituto do ISCTE e nós 
candidatámos o nosso modelo organizativo que 
ganhou o Prémio. Tinha uma grelha para se 
preencher, quanto de investimento, quanto de 
recursos humanos e era tudo zero; não havia mais 
recursos humanos nem mais investimento, era 
apenas a coordenação, era uma maneira de 
gestão conjunta. E isso foi uma experiência 
magnífica, dentro daquela desgraça toda, e a mim 
mostrou-me como é possível trabalhar de outra 
forma.

Havia duas coisas muito importantes no modelo. 
Uma delas era a autonomia da decisão. Nós 
estávamos ali, os dirigentes máximos, e 
decidíamos logo. E outra coisa era que a saúde e 
a Segurança Social não tinham o conhecimento 
que a Câmara tinha e que os técnicos da Câmara 
tinham. Os técnicos da Câmara, nalguns sítios, 
sabiam os nomes das pessoas, sabiam quem é 
que vivia em cada casa, sabiam quais os 
problemas mais complicados, pela natureza 
própria do seu trabalho e, portanto, a junção de 
todos esses conhecimentos foi absolutamente 
preciosa. 

Ficámos todos amigos. No outro dia, encontrei o 
diretor do ACES e o presidente do hospital, num 
encontro de administradores hospitalares e 
estávamos a conversar e passa alguém e diz: Olha 
a equipa de Loures! Por isso, aquilo foi falado. 
Agora, não sei como as coisas estão. 

Foram tempos extraordinários para todos nós.

Uma das UCC tinha uma chefe, a Enfermeira 
Silvia, uma profissional extraordinária e que tinha 
uma capacidade de mobilização da sua equipa 
enorme. Por exemplo, houve uma altura em que 
nós, na Câmara, achámos que era preciso abrir os 
centros de dia porque os idosos não podiam 
continuar em casa isolados, que isso tinha um 
prejuízo imenso. E pensámos como seria e então 
montámos um trabalho conjunto. No dia em que o 
centro de dia abria, a UCC ia lá e testava toda a 
gente e fazia a avaliação de toda a gente e um ou 
outro ia para o hospital porque estavam com 
problemas respiratórios, os que estavam positivos 
iam para o isolamento. E o centro de dia 
começava a ter outra vez vida.

Isso é muito interessante porque, na verdade, é 
uma decisão pelo não facilitismo.

Noutra situação, nós diríamos que gostávamos de 
abrir o centro de dia, a saúde pública diria que 
não havia condições pela pandemia e acabou, 
ficava assim. E não foi, conversámos, organizámos 
e aqueles idosos voltaram à vida.

A atual equipa ministerial tem, pela primeira 
vez, uma Secretária de Estado da Promoção da 
Saúde, qual é a expectativa?

Os títulos não fazem as práticas. Se me 
perguntarem se é um sinal positivo, sim, é um 
sinal positivo, mas vamos ver qual é a prática. 
Ainda não tem o relatório de acesso e há vários 
problemas de promoção da saúde que tiveram 
resultados muito negativos no ano 2021. O 
tabagismo caiu brutalmente, em termos de 
consultas e pessoas acompanhadas, e tudo o 
mais. A saúde reprodutiva a mesma coisa, que é 
uma área absolutamente fundamental, a saúde 
escolar a mesma coisa, a diabetes a mesma coisa. 

Por isso, espero que a existência de uma 
Secretaria de Estado possa alterar isto. Mas acho 
que uma grande parte destes programas e da 
promoção da saúde depende do funcionamento 
dos cuidados primários de saúde. E, se não se 
resolver esse problema, podemos ter uma equipa 
espetacular no Ministério, uma equipa espetacular 
na DGS que depois, no terreno, as coisas não vão 
acontecer porque não há tempo para atender as 
pessoas, não há médicos nem enfermeiros para 
fazer o acompanhamento das doenças e a questão 
não se vai resolver. A promoção da saúde acho 
que está umbilicalmente ligada aos cuidados 
primários de saúde. Não é só isso, claro, mas é aí 
que se joga o fundamental da maioria dessas 
questões e, se eles não funcionarem, isso não vai 
funcionar. 

Já se falou aqui muito de enfermeiros. Os 
enfermeiros além da competência técnica têm 
muito a competência de amparar e de cuidar. 
Relaciona-se com essa competência na 
qualidade de cuidador informal?

Sim, claro. Fiquei amigo de vários enfermeiros e, 
tanto eu como a minha mulher, continuamos em 
contacto com muitos deles, alguns são amigos de 
casa, agora. 

Os enfermeiros trouxeram, nos últimos 20-30 
anos, uma humanização aos cuidados 
absolutamente fundamental, hoje em dia. E vou 
dizer aqui uma coisa que deve ser dita com toda a 
clareza - isso hoje é aceite até pelos médicos, que 
é um facto muito importante. Isto é, a 
competência própria dos enfermeiros, a 
disponibilidade para eles desempenharem mais 
tarefas, o papel fundamental que desempenham 
no cuidar dos doentes, seja no internamento, seja 
no centro de saúde, seja na comunidade, é hoje 
absolutamente fundamental. Diria que é uma 
classe profissional que, nos últimos anos, 
assumiu um papel preponderante e é 
responsável por grandes melhorias no Serviço 
Nacional de Saúde. Não tenho a menor dúvida 
disso. Tinha já essa convicção quando participei 
na criação da Ordem dos Enfermeiros. 

Um dos primeiros debates a que fui, quando fui 
para a Assembleia da República, foi um debate no 
Hotel Penta sobre a criação da Ordem. E eu, que 
não sabia nada de saúde nessa altura - porque eu 
era da Juventude Comunista, trabalhava como 
animador cultural, tinha acabado a licenciatura em 
direito, e era saudável - fui um bocado 
assustado, mas tive uma conversa prévia com 
uma pessoa chamada Maria Augusta de Sousa, 
que me ajudou muito nesses tempos, e cheguei 
lá, não só com a consciência do que estava em 
jogo, como absolutamente convencido que era 
uma decisão importante, não pela criação de 
uma Ordem em si, porque as Ordens têm todo um 
peso que, às vezes, pode ser um obstáculo ao 
desenvolvimento de algumas políticas e 
contraditório, mas pela necessidade de 
valorização desta profissão de enfermagem. É 
claro que correu muito bem porque a maioria dos 
que estavam na assistência eram enfermeiros e 
tive a sorte de haver um representante de outro 
partido, que foi dizer que achava péssimo haver 
uma Ordem dos Enfermeiros. Foi assim o meu 
primeiro grande embate com uma plateia de 
gente da saúde.

Apercebemo-nos que o seu filho fez 7 anos há 
uns dias. O que é que isso significa para si?

É espetacular. É um rapaz que é um lutador. As 
situações não são todas iguais, tem as suas 
limitações, mas tem uma vida normal, entrou para 
o 1º ano e para nós é um grande orgulho ver 
como ele chegou ali. Para nós e para os 
profissionais, recebemos mensagens dos 
enfermeiros. 

Outro dia, fui com o Jerónimo de Sousa visitar a 
Estefânia porque decidimos que era um sítio 
importante para ele ir, para dar visibilidade. A 
direção do hospital levou-nos a visitar a urgência, 
que teve obras e está melhor. E chegámos à UCIN 
e estava lá o médico que já lá estava na altura e 
demos logo um abraço. É tudo assim muito 
emocionante. 

Os miúdos prematuros, que são cada vez mais, 
sobretudo os grandes prematuros, que são 
aqueles que têm mais necessidades e sequelas, 
exigem acompanhamento a tempo inteiro e, por 
isso, ser cuidador de um destes miúdos, significa 
que, para um dos pais, - e normalmente é a mãe, 
continua a ser assim - isso significa uma anulação 
da sua vida e uma série de dificuldades. Por 
exemplo, um dos dias mais felizes e mais 
aterrorizadores da nossa vida foi quando ele foi 
para casa. Porque ele estava lá, com os monitores, 
os enfermeiros, os médicos, tudo o que fosse 
preciso e, de repente, levámo-lo para casa. Com 
oxigénio, durante dois anos, com o monitor 
cardiorrespiratório, com o oxigénio na cânula. 
Nós treinámos porque aquilo tinha de ser mudado 

de x em x tempo e o que acontecia era que 
quando íamos ao hospital mudar, mudava eu, para 
treinar. E aconteceu duas vezes, uma vez a mim, 
outra à minha mulher, ele descanular-se e 
estávamos sozinhos, em casa. Tinha de se canular 
rapidamente senão ele asfixiava, o problema dele 
era que a traqueia colapsava.

É reação e treino porque se não treinarmos não 
conseguimos, aquilo não é simples. Uma vez, ele 
teria 3 anos, foi ao bloco operatório para fazer 
uma broncoscopia para ver se a estenose da 
traqueia estava boa, se dava para descanular. Uma 
vez por ano, ele ia fazer isso. E então tínhamos 
que ir, ficávamos numa das enfermarias à espera 
para depois, quando chegasse a hora, entrar. O 
que aconteceu foi que ele descanulou-se dez 
minutos antes de ir para o bloco. Nenhuma das 
duas colegas enfermeiras que ali estavam sabia 
canular, ficaram aflitas, na mudança de turno. E 
tive de ser eu a fazer porque tem de ser muito 
rápido. Nós depois dissemos no serviço de 
otorrino e passou a haver um aviso a dizer que 
sempre que houvesse mudança de cânulas se 
chamasse enfermeiros do serviço tal para virem 
treinar. Alguma coisa melhorou.

Sim, só se aprende fazendo.

Agora ele está ótimo. É rapaz muito esperto, 
muito vivo, gosta de representar e de cantar. Acho 
que vai ser artista. E agora vai ter outras coisas, 
umas que têm a ver com a prematuridade e outras 
que são as coisas que os outros meninos também 
têm. E isso é ótimo.
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Desde cedo envolvido na vida pública e 
política portuguesa, Bernardino Soares foi 
dirigente nacional da Juventude 
Comunista Portuguesa, deputado à 
Assembleia da República, Líder do Grupo 
Parlamentar do PCP de 2001 a 2013, e 
Presidente da Câmara Municipal de 
Loures de 2013 a 2021.
Atualmente, tem a coordenação política 
do PCP para a pasta da saúde. E tempo - 
para o lazer, para o estudo, para a família. 
Pai de um filho nascido prematuramente, 
conhece intimamente o funcionamento do 
SNS e, dessa experiência, trouxe relações 
de grande proximidade com enfermeiros. 
Alguns são agora “amigos de casa”, 
disse-nos, durante a conversa que 
tivemos com ele. 

Queríamos começar por perguntar-lhe se 
encontra algum momento de contacto mais 
pessoal e marcante com profissionais de saúde, 
nomeadamente em enfermeiros.

Sim, eu tive um filho prematuro que é meu filho 
e da mãe e também da MAC e da Estefânia. 
Tenho relações de proximidade e amizade com um 
conjunto muito grande de enfermeiros, das 
unidades de cuidados intensivos, em particular, e 
depois outros, noutras áreas, que eram da nossa 
família durante aqueles primeiros meses, 
continuaram a ser no seguimento e ainda se 
mantêm. E ainda vou encontrando muitos deles 
em vários sítios. 

Portanto, tenho por eles uma gratidão imensa e a 
confirmação - não que eu não soubesse já - de 
que o trabalho que se faz nessas instituições é 
absolutamente fenomenal, de dedicação, de 
profissionalismo, de conhecimento. E, naquelas 
situações, o que há não é só uma grande 
capacidade técnica, o humanismo dos 
enfermeiros que vem da sua formação e que 
tem caracterizado a profissão ao longo destas 
últimas décadas, mas também é a noção de que 
era preciso apoiar as famílias, os pais, que não 
percebem nada do que se está a passar. Isso é 
uma arte difícil de realizar.

Durante vários anos esteve a legislar questões 
relacionadas com a saúde. Isso tem impacto?

Tem. Quanto mais próximos estamos das 
realidades melhor sabemos o que elas precisam, o 
que sentem as pessoas que lá estão, a sua 
vivência. E é muito evidente que, ao 
conhecimento político - se quisermos chamar-lhe 
assim - dos assuntos ou dos problemas, uma 
proximidade pessoal, humana, com as pessoas, 
com os locais, é muito enriquecedora e faz a 
diferença. 

Esta experiência concreta faz com que tivesse 
alterado alguma coisa, se a soubesse antes?

Sim, se calhar. 

Uma coisa, que é evidente e ainda hoje se nota, é 
uma coisa concreta de várias unidades, que é o 
desfasamento entre quem faz as compras e 
quem as usa, porque frequentemente faltavam 
coisas essenciais e os pais tinham de ir tentar 
comprar ou ver se alguém tinha. 

Por exemplo, filtros para traqueostomia. É algo 
essencial para uma criança que tem uma 
traqueostomia, tem de ter um filtro ou uma 
tampa, o que seja. E houve uma altura em que, 
como o hospital foi centralizado no Centro 
Hospitalar Lisboa Central, enganaram-se a fazer as 
compras, compraram uma coisa completamente 
diferente. Lá tivemos de ir comprar a uma 
empresa qualquer, custou um dinheirão e, 
entretanto, quando deixámos de usar, devolvemos 
o resto ao hospital. 

A consciência de que quem está no serviço, num 
serviço muito específico, é que sabe aquilo que é 
mais importante para os seus doentes e para o 
funcionamento do serviço. Quem está à distância, 
a olhar para uma tabela de Excel, muitas vezes 
falha. Sendo que todos falhamos, mas esse 
sistema é mau e isso ali é uma realidade muito 
vívida e muito presente. E aconteceu com este 
exemplo e depois conheci inúmeras situações, 
com outros miúdos e outros problemas.

Isso faz-me lembrar que enquanto deputado 
integrou a comissão da saúde, entre outras.

Sim, no meu partido não há esse luxo de estar só 
numa comissão. Estive noutras, na educação, 
negócios estrangeiros, orçamento. Foram uma 
série delas, conforme a necessidade, mas a saúde 
sempre esteve ali presente.

Os problemas de então são ainda os problemas 
de hoje ou estamos a falar de agudização ou 
algumas coisas de fundo já resolvidas? Qual é 
assim o panorama mais macro?

Alguns problemas são os mesmos, por falta de 
investimento ou de subfinanciamento, por 
exemplo. Não os mesmos investimentos - alguns 
sim, mas, enfim, porventura alguns foram-se 
fazendo - mas esses problemas continuam a 
existir. 

Acho que hoje há uma desvalorização dos 
profissionais de saúde muito maior, acentuou-se 
muito neste últimos anos em relação ao tempo em 
que eu estava no Parlamento, que foi mais ou 
menos há 9 anos, quando eu saí. Isso é hoje 
muitíssimo mais grave.

O que é que acha que levou a essa 
desvalorização? 

A dada altura, os governos decidiram fazer essa 
desvalorização, quando transformaram os 
hospitais em SA e depois em EPE, para não 
haver carreiras, para as pessoas serem 
contratadas com contrato individual de 
trabalho, quando não fizeram a valorização das 

remunerações para os enfermeiros e para os 
outros profissionais da administração pública, 
quando instituíram aquele sistema que já é injusto 
para serviços normais - vou chamar-lhes assim - da 
administração pública, o SIADAP, e que é 
completamente absurdo em relação às profissões 
da saúde. 

Tudo isso, eu julgo que não foi um acaso. A ideia 
de que, quer por razões de défice, de contenção 
do défice, e, portanto, dos custos salariais e com 
as remunerações, quer para abrir espaço para que 
os privados que estavam a fazer forte investimento 
tivessem a capacidade de contratar profissionais 
de saúde e, designadamente, enfermeiros, isso foi 
feito deliberadamente e estamos hoje a pagar um 
preço muito alto por essas decisões sucessivas. 

Agora que não é autarca nem deputado, está a 
gozar este tempo? 

Do ponto de vista pessoal, a minha vida melhorou 
imenso. Organizo melhor o meu tempo porque 
tive dezoito anos no Parlamento e, para quem 
queira estar em pleno, é muito desgastante. Mas 
vou dizer que estar na Câmara de Loures foi ainda 
mais desgastante. Pelas circunstâncias, pela 
pressão permanente, porque as autarquias estão 
todos os dias em cima de problemas e a resolver 
problemas, é uma coisa tremenda. Ninguém faz 
ideia. É claro que há umas autarquias mais 

complexas que outras, como é evidente, mas se 
for uma autarquia com uma área metropolitana ou 
uma grande cidade, os problemas são imensos, as 
solicitações são permanentes e é esmagador. Eu 
fiz o melhor que pude; queria continuar, não vou 
dizer o contrário, mas é uma vida muito difícil. 

Por isso, há mais férias agora.

Agora há férias. Eu saí da autarquia deixando para 
trás cinquenta e tal dias de férias (risos). 

Tenho - também porque não consigo estar de 
outra maneira - muito trabalho, muito 
empenhamento, permito-me organizar de forma 
diferente, permito-me estudar coisas com tempo, 
que antes não tinha, ler coisas até de áreas não só 
da saúde, mas da economia e de outras áreas que 
me interessam e que me ajudam a perceber 
melhor o mundo em que estamos, e isso é bom. 
Mas tenho pena de não ter continuado, tenho, 
isso é evidente. 

Nós ganhámos um prémio... A pandemia não teve 
só coisas más. Quando começou a pandemia, 
ninguém sabia muito bem como se organizar e 
ninguém falava uns com os outros. Os hospitais 
não falam com o ACES, e o delegado de saúde 
tem um poder próprio. Cada um trata do seu 
reduto e não quer saber o que se passa com os 
outros. 

E nós percebemos, ali, que havia protagonistas 
capazes de entender isso, de que isso não ia 
resultar. Portanto, o que é que fizemos? Criámos 
um encontro semanal, que aconteceu durante 
toda a pandemia, até ao verão de 2021, com o 
presidente da câmara, com o diretor do ACES e o 
presidente do conselho clínico, o delegado de 
saúde, o responsável da Segurança Social e o 
diretor do hospital. Isto também funcionou porque 
aquelas pessoas estiveram disponíveis para isso e 
criou-se ligação, confiança, resolveram-se imensos 
problemas que, de outra maneira, não se 
conseguiriam resolver. 

Em Loures, percebemos que era preciso saber 
onde é que estavam concentrados os casos. Nessa 
primeira fase, não estava disseminado mas 
ninguém conseguia dizer isso, os sistemas de 
informação na saúde são uma coisa um bocadinho 
surreal, para não dizer outra coisa. E o que é que 
nós fazíamos? A saúde pública, à sexta-feira, 
retirava, anonimizava, os dados dos novos casos, 
dava-nos apenas o código postal ou uma morada 
não identificativa e nós, porque a saúde não 
conseguia fazer isso, púnhamos aquilo - ao 
princípio um a um - num mapa. Onde havia mais 

pontinhos concentrados era onde estavam os 
focos. Eram zonas pobres, não só bairros 
municipais mas também alguns bairros pobres. 
Porque é que aquelas pessoas se contagiavam e 
continuavam a contagiar? Porque muitas delas 
tinham de continuar a trabalhar, porque eram 
pessoas com profissões precárias, que se não 
trabalhassem não ganhavam. E nós fizemos 
equipas multidisciplinares - depois apareceram na 
lei mas inventámos ali - que tinham alguém da 
saúde, normalmente uma equipa de enfermagem, 
alguém da Segurança Social para atribuir apoios 
imediatamente, alguém da Câmara e da Proteção 
Civil da Câmara, para dar outro tipo de apoios e 
ver as condições de habitabilidade, e foram-se 
visitar todos os casos, todos. 

Durante uma série de dias, semanas, foram a casa 
de todos e aí faziam teste a toda a gente que lá 
estava, viam as condições de habitabilidade, se 
havia condições de isolamento ou não, se não 
houvesse tinha de se encontrar uma solução nas 
pousadas de juventude ou pela Segurança Social, 
e apoio clínico e apoio de alimentação, vestuário, 
subsídios, mas atribuídos de imediato porque a 
equipa estava ali toda. E isso é que fez quebrar. 
Depois, isso passou para os outros concelhos e 
até foi repetido na legislação e foi um exemplo de 
como as coisas devem funcionar. 

Há, todos os anos, um prémio de políticas 
públicas do instituto do ISCTE e nós 
candidatámos o nosso modelo organizativo que 
ganhou o Prémio. Tinha uma grelha para se 
preencher, quanto de investimento, quanto de 
recursos humanos e era tudo zero; não havia mais 
recursos humanos nem mais investimento, era 
apenas a coordenação, era uma maneira de 
gestão conjunta. E isso foi uma experiência 
magnífica, dentro daquela desgraça toda, e a mim 
mostrou-me como é possível trabalhar de outra 
forma.

Havia duas coisas muito importantes no modelo. 
Uma delas era a autonomia da decisão. Nós 
estávamos ali, os dirigentes máximos, e 
decidíamos logo. E outra coisa era que a saúde e 
a Segurança Social não tinham o conhecimento 
que a Câmara tinha e que os técnicos da Câmara 
tinham. Os técnicos da Câmara, nalguns sítios, 
sabiam os nomes das pessoas, sabiam quem é 
que vivia em cada casa, sabiam quais os 
problemas mais complicados, pela natureza 
própria do seu trabalho e, portanto, a junção de 
todos esses conhecimentos foi absolutamente 
preciosa. 

Ficámos todos amigos. No outro dia, encontrei o 
diretor do ACES e o presidente do hospital, num 
encontro de administradores hospitalares e 
estávamos a conversar e passa alguém e diz: Olha 
a equipa de Loures! Por isso, aquilo foi falado. 
Agora, não sei como as coisas estão. 

Foram tempos extraordinários para todos nós.

Uma das UCC tinha uma chefe, a Enfermeira 
Silvia, uma profissional extraordinária e que tinha 
uma capacidade de mobilização da sua equipa 
enorme. Por exemplo, houve uma altura em que 
nós, na Câmara, achámos que era preciso abrir os 
centros de dia porque os idosos não podiam 
continuar em casa isolados, que isso tinha um 
prejuízo imenso. E pensámos como seria e então 
montámos um trabalho conjunto. No dia em que o 
centro de dia abria, a UCC ia lá e testava toda a 
gente e fazia a avaliação de toda a gente e um ou 
outro ia para o hospital porque estavam com 
problemas respiratórios, os que estavam positivos 
iam para o isolamento. E o centro de dia 
começava a ter outra vez vida.

Isso é muito interessante porque, na verdade, é 
uma decisão pelo não facilitismo.

Noutra situação, nós diríamos que gostávamos de 
abrir o centro de dia, a saúde pública diria que 
não havia condições pela pandemia e acabou, 
ficava assim. E não foi, conversámos, organizámos 
e aqueles idosos voltaram à vida.

A atual equipa ministerial tem, pela primeira 
vez, uma Secretária de Estado da Promoção da 
Saúde, qual é a expectativa?

Os títulos não fazem as práticas. Se me 
perguntarem se é um sinal positivo, sim, é um 
sinal positivo, mas vamos ver qual é a prática. 
Ainda não tem o relatório de acesso e há vários 
problemas de promoção da saúde que tiveram 
resultados muito negativos no ano 2021. O 
tabagismo caiu brutalmente, em termos de 
consultas e pessoas acompanhadas, e tudo o 
mais. A saúde reprodutiva a mesma coisa, que é 
uma área absolutamente fundamental, a saúde 
escolar a mesma coisa, a diabetes a mesma coisa. 

Por isso, espero que a existência de uma 
Secretaria de Estado possa alterar isto. Mas acho 
que uma grande parte destes programas e da 
promoção da saúde depende do funcionamento 
dos cuidados primários de saúde. E, se não se 
resolver esse problema, podemos ter uma equipa 
espetacular no Ministério, uma equipa espetacular 
na DGS que depois, no terreno, as coisas não vão 
acontecer porque não há tempo para atender as 
pessoas, não há médicos nem enfermeiros para 
fazer o acompanhamento das doenças e a questão 
não se vai resolver. A promoção da saúde acho 
que está umbilicalmente ligada aos cuidados 
primários de saúde. Não é só isso, claro, mas é aí 
que se joga o fundamental da maioria dessas 
questões e, se eles não funcionarem, isso não vai 
funcionar. 

Já se falou aqui muito de enfermeiros. Os 
enfermeiros além da competência técnica têm 
muito a competência de amparar e de cuidar. 
Relaciona-se com essa competência na 
qualidade de cuidador informal?

Sim, claro. Fiquei amigo de vários enfermeiros e, 
tanto eu como a minha mulher, continuamos em 
contacto com muitos deles, alguns são amigos de 
casa, agora. 

Os enfermeiros trouxeram, nos últimos 20-30 
anos, uma humanização aos cuidados 
absolutamente fundamental, hoje em dia. E vou 
dizer aqui uma coisa que deve ser dita com toda a 
clareza - isso hoje é aceite até pelos médicos, que 
é um facto muito importante. Isto é, a 
competência própria dos enfermeiros, a 
disponibilidade para eles desempenharem mais 
tarefas, o papel fundamental que desempenham 
no cuidar dos doentes, seja no internamento, seja 
no centro de saúde, seja na comunidade, é hoje 
absolutamente fundamental. Diria que é uma 
classe profissional que, nos últimos anos, 
assumiu um papel preponderante e é 
responsável por grandes melhorias no Serviço 
Nacional de Saúde. Não tenho a menor dúvida 
disso. Tinha já essa convicção quando participei 
na criação da Ordem dos Enfermeiros. 

Um dos primeiros debates a que fui, quando fui 
para a Assembleia da República, foi um debate no 
Hotel Penta sobre a criação da Ordem. E eu, que 
não sabia nada de saúde nessa altura - porque eu 
era da Juventude Comunista, trabalhava como 
animador cultural, tinha acabado a licenciatura em 
direito, e era saudável - fui um bocado 
assustado, mas tive uma conversa prévia com 
uma pessoa chamada Maria Augusta de Sousa, 
que me ajudou muito nesses tempos, e cheguei 
lá, não só com a consciência do que estava em 
jogo, como absolutamente convencido que era 
uma decisão importante, não pela criação de 
uma Ordem em si, porque as Ordens têm todo um 
peso que, às vezes, pode ser um obstáculo ao 
desenvolvimento de algumas políticas e 
contraditório, mas pela necessidade de 
valorização desta profissão de enfermagem. É 
claro que correu muito bem porque a maioria dos 
que estavam na assistência eram enfermeiros e 
tive a sorte de haver um representante de outro 
partido, que foi dizer que achava péssimo haver 
uma Ordem dos Enfermeiros. Foi assim o meu 
primeiro grande embate com uma plateia de 
gente da saúde.

Apercebemo-nos que o seu filho fez 7 anos há 
uns dias. O que é que isso significa para si?

É espetacular. É um rapaz que é um lutador. As 
situações não são todas iguais, tem as suas 
limitações, mas tem uma vida normal, entrou para 
o 1º ano e para nós é um grande orgulho ver 
como ele chegou ali. Para nós e para os 
profissionais, recebemos mensagens dos 
enfermeiros. 

Outro dia, fui com o Jerónimo de Sousa visitar a 
Estefânia porque decidimos que era um sítio 
importante para ele ir, para dar visibilidade. A 
direção do hospital levou-nos a visitar a urgência, 
que teve obras e está melhor. E chegámos à UCIN 
e estava lá o médico que já lá estava na altura e 
demos logo um abraço. É tudo assim muito 
emocionante. 

Os miúdos prematuros, que são cada vez mais, 
sobretudo os grandes prematuros, que são 
aqueles que têm mais necessidades e sequelas, 
exigem acompanhamento a tempo inteiro e, por 
isso, ser cuidador de um destes miúdos, significa 
que, para um dos pais, - e normalmente é a mãe, 
continua a ser assim - isso significa uma anulação 
da sua vida e uma série de dificuldades. Por 
exemplo, um dos dias mais felizes e mais 
aterrorizadores da nossa vida foi quando ele foi 
para casa. Porque ele estava lá, com os monitores, 
os enfermeiros, os médicos, tudo o que fosse 
preciso e, de repente, levámo-lo para casa. Com 
oxigénio, durante dois anos, com o monitor 
cardiorrespiratório, com o oxigénio na cânula. 
Nós treinámos porque aquilo tinha de ser mudado 

de x em x tempo e o que acontecia era que 
quando íamos ao hospital mudar, mudava eu, para 
treinar. E aconteceu duas vezes, uma vez a mim, 
outra à minha mulher, ele descanular-se e 
estávamos sozinhos, em casa. Tinha de se canular 
rapidamente senão ele asfixiava, o problema dele 
era que a traqueia colapsava.

É reação e treino porque se não treinarmos não 
conseguimos, aquilo não é simples. Uma vez, ele 
teria 3 anos, foi ao bloco operatório para fazer 
uma broncoscopia para ver se a estenose da 
traqueia estava boa, se dava para descanular. Uma 
vez por ano, ele ia fazer isso. E então tínhamos 
que ir, ficávamos numa das enfermarias à espera 
para depois, quando chegasse a hora, entrar. O 
que aconteceu foi que ele descanulou-se dez 
minutos antes de ir para o bloco. Nenhuma das 
duas colegas enfermeiras que ali estavam sabia 
canular, ficaram aflitas, na mudança de turno. E 
tive de ser eu a fazer porque tem de ser muito 
rápido. Nós depois dissemos no serviço de 
otorrino e passou a haver um aviso a dizer que 
sempre que houvesse mudança de cânulas se 
chamasse enfermeiros do serviço tal para virem 
treinar. Alguma coisa melhorou.

Sim, só se aprende fazendo.

Agora ele está ótimo. É rapaz muito esperto, 
muito vivo, gosta de representar e de cantar. Acho 
que vai ser artista. E agora vai ter outras coisas, 
umas que têm a ver com a prematuridade e outras 
que são as coisas que os outros meninos também 
têm. E isso é ótimo.
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últimas décadas, mas também é a noção de que 
era preciso apoiar as famílias, os pais, que não 
percebem nada do que se está a passar. Isso é 
uma arte difícil de realizar.

Durante vários anos esteve a legislar questões 
relacionadas com a saúde. Isso tem impacto?

Tem. Quanto mais próximos estamos das 
realidades melhor sabemos o que elas precisam, o 
que sentem as pessoas que lá estão, a sua 
vivência. E é muito evidente que, ao 
conhecimento político - se quisermos chamar-lhe 
assim - dos assuntos ou dos problemas, uma 
proximidade pessoal, humana, com as pessoas, 
com os locais, é muito enriquecedora e faz a 
diferença. 

Esta experiência concreta faz com que tivesse 
alterado alguma coisa, se a soubesse antes?

Sim, se calhar. 

Uma coisa, que é evidente e ainda hoje se nota, é 
uma coisa concreta de várias unidades, que é o 
desfasamento entre quem faz as compras e 
quem as usa, porque frequentemente faltavam 
coisas essenciais e os pais tinham de ir tentar 
comprar ou ver se alguém tinha. 

Por exemplo, filtros para traqueostomia. É algo 
essencial para uma criança que tem uma 
traqueostomia, tem de ter um filtro ou uma 
tampa, o que seja. E houve uma altura em que, 
como o hospital foi centralizado no Centro 
Hospitalar Lisboa Central, enganaram-se a fazer as 
compras, compraram uma coisa completamente 
diferente. Lá tivemos de ir comprar a uma 
empresa qualquer, custou um dinheirão e, 
entretanto, quando deixámos de usar, devolvemos 
o resto ao hospital. 

A consciência de que quem está no serviço, num 
serviço muito específico, é que sabe aquilo que é 
mais importante para os seus doentes e para o 
funcionamento do serviço. Quem está à distância, 
a olhar para uma tabela de Excel, muitas vezes 
falha. Sendo que todos falhamos, mas esse 
sistema é mau e isso ali é uma realidade muito 
vívida e muito presente. E aconteceu com este 
exemplo e depois conheci inúmeras situações, 
com outros miúdos e outros problemas.

Isso faz-me lembrar que enquanto deputado 
integrou a comissão da saúde, entre outras.

Sim, no meu partido não há esse luxo de estar só 
numa comissão. Estive noutras, na educação, 
negócios estrangeiros, orçamento. Foram uma 
série delas, conforme a necessidade, mas a saúde 
sempre esteve ali presente.

Os problemas de então são ainda os problemas 
de hoje ou estamos a falar de agudização ou 
algumas coisas de fundo já resolvidas? Qual é 
assim o panorama mais macro?

Alguns problemas são os mesmos, por falta de 
investimento ou de subfinanciamento, por 
exemplo. Não os mesmos investimentos - alguns 
sim, mas, enfim, porventura alguns foram-se 
fazendo - mas esses problemas continuam a 
existir. 

Acho que hoje há uma desvalorização dos 
profissionais de saúde muito maior, acentuou-se 
muito neste últimos anos em relação ao tempo em 
que eu estava no Parlamento, que foi mais ou 
menos há 9 anos, quando eu saí. Isso é hoje 
muitíssimo mais grave.

O que é que acha que levou a essa 
desvalorização? 

A dada altura, os governos decidiram fazer essa 
desvalorização, quando transformaram os 
hospitais em SA e depois em EPE, para não 
haver carreiras, para as pessoas serem 
contratadas com contrato individual de 
trabalho, quando não fizeram a valorização das 

remunerações para os enfermeiros e para os 
outros profissionais da administração pública, 
quando instituíram aquele sistema que já é injusto 
para serviços normais - vou chamar-lhes assim - da 
administração pública, o SIADAP, e que é 
completamente absurdo em relação às profissões 
da saúde. 

Tudo isso, eu julgo que não foi um acaso. A ideia 
de que, quer por razões de défice, de contenção 
do défice, e, portanto, dos custos salariais e com 
as remunerações, quer para abrir espaço para que 
os privados que estavam a fazer forte investimento 
tivessem a capacidade de contratar profissionais 
de saúde e, designadamente, enfermeiros, isso foi 
feito deliberadamente e estamos hoje a pagar um 
preço muito alto por essas decisões sucessivas. 

Agora que não é autarca nem deputado, está a 
gozar este tempo? 

Do ponto de vista pessoal, a minha vida melhorou 
imenso. Organizo melhor o meu tempo porque 
tive dezoito anos no Parlamento e, para quem 
queira estar em pleno, é muito desgastante. Mas 
vou dizer que estar na Câmara de Loures foi ainda 
mais desgastante. Pelas circunstâncias, pela 
pressão permanente, porque as autarquias estão 
todos os dias em cima de problemas e a resolver 
problemas, é uma coisa tremenda. Ninguém faz 
ideia. É claro que há umas autarquias mais 

complexas que outras, como é evidente, mas se 
for uma autarquia com uma área metropolitana ou 
uma grande cidade, os problemas são imensos, as 
solicitações são permanentes e é esmagador. Eu 
fiz o melhor que pude; queria continuar, não vou 
dizer o contrário, mas é uma vida muito difícil. 

Por isso, há mais férias agora.

Agora há férias. Eu saí da autarquia deixando para 
trás cinquenta e tal dias de férias (risos). 

Tenho - também porque não consigo estar de 
outra maneira - muito trabalho, muito 
empenhamento, permito-me organizar de forma 
diferente, permito-me estudar coisas com tempo, 
que antes não tinha, ler coisas até de áreas não só 
da saúde, mas da economia e de outras áreas que 
me interessam e que me ajudam a perceber 
melhor o mundo em que estamos, e isso é bom. 
Mas tenho pena de não ter continuado, tenho, 
isso é evidente. 

Nós ganhámos um prémio... A pandemia não teve 
só coisas más. Quando começou a pandemia, 
ninguém sabia muito bem como se organizar e 
ninguém falava uns com os outros. Os hospitais 
não falam com o ACES, e o delegado de saúde 
tem um poder próprio. Cada um trata do seu 
reduto e não quer saber o que se passa com os 
outros. 

E nós percebemos, ali, que havia protagonistas 
capazes de entender isso, de que isso não ia 
resultar. Portanto, o que é que fizemos? Criámos 
um encontro semanal, que aconteceu durante 
toda a pandemia, até ao verão de 2021, com o 
presidente da câmara, com o diretor do ACES e o 
presidente do conselho clínico, o delegado de 
saúde, o responsável da Segurança Social e o 
diretor do hospital. Isto também funcionou porque 
aquelas pessoas estiveram disponíveis para isso e 
criou-se ligação, confiança, resolveram-se imensos 
problemas que, de outra maneira, não se 
conseguiriam resolver. 

Em Loures, percebemos que era preciso saber 
onde é que estavam concentrados os casos. Nessa 
primeira fase, não estava disseminado mas 
ninguém conseguia dizer isso, os sistemas de 
informação na saúde são uma coisa um bocadinho 
surreal, para não dizer outra coisa. E o que é que 
nós fazíamos? A saúde pública, à sexta-feira, 
retirava, anonimizava, os dados dos novos casos, 
dava-nos apenas o código postal ou uma morada 
não identificativa e nós, porque a saúde não 
conseguia fazer isso, púnhamos aquilo - ao 
princípio um a um - num mapa. Onde havia mais 

pontinhos concentrados era onde estavam os 
focos. Eram zonas pobres, não só bairros 
municipais mas também alguns bairros pobres. 
Porque é que aquelas pessoas se contagiavam e 
continuavam a contagiar? Porque muitas delas 
tinham de continuar a trabalhar, porque eram 
pessoas com profissões precárias, que se não 
trabalhassem não ganhavam. E nós fizemos 
equipas multidisciplinares - depois apareceram na 
lei mas inventámos ali - que tinham alguém da 
saúde, normalmente uma equipa de enfermagem, 
alguém da Segurança Social para atribuir apoios 
imediatamente, alguém da Câmara e da Proteção 
Civil da Câmara, para dar outro tipo de apoios e 
ver as condições de habitabilidade, e foram-se 
visitar todos os casos, todos. 

Durante uma série de dias, semanas, foram a casa 
de todos e aí faziam teste a toda a gente que lá 
estava, viam as condições de habitabilidade, se 
havia condições de isolamento ou não, se não 
houvesse tinha de se encontrar uma solução nas 
pousadas de juventude ou pela Segurança Social, 
e apoio clínico e apoio de alimentação, vestuário, 
subsídios, mas atribuídos de imediato porque a 
equipa estava ali toda. E isso é que fez quebrar. 
Depois, isso passou para os outros concelhos e 
até foi repetido na legislação e foi um exemplo de 
como as coisas devem funcionar. 

Há, todos os anos, um prémio de políticas 
públicas do instituto do ISCTE e nós 
candidatámos o nosso modelo organizativo que 
ganhou o Prémio. Tinha uma grelha para se 
preencher, quanto de investimento, quanto de 
recursos humanos e era tudo zero; não havia mais 
recursos humanos nem mais investimento, era 
apenas a coordenação, era uma maneira de 
gestão conjunta. E isso foi uma experiência 
magnífica, dentro daquela desgraça toda, e a mim 
mostrou-me como é possível trabalhar de outra 
forma.

Havia duas coisas muito importantes no modelo. 
Uma delas era a autonomia da decisão. Nós 
estávamos ali, os dirigentes máximos, e 
decidíamos logo. E outra coisa era que a saúde e 
a Segurança Social não tinham o conhecimento 
que a Câmara tinha e que os técnicos da Câmara 
tinham. Os técnicos da Câmara, nalguns sítios, 
sabiam os nomes das pessoas, sabiam quem é 
que vivia em cada casa, sabiam quais os 
problemas mais complicados, pela natureza 
própria do seu trabalho e, portanto, a junção de 
todos esses conhecimentos foi absolutamente 
preciosa. 

Ficámos todos amigos. No outro dia, encontrei o 
diretor do ACES e o presidente do hospital, num 
encontro de administradores hospitalares e 
estávamos a conversar e passa alguém e diz: Olha 
a equipa de Loures! Por isso, aquilo foi falado. 
Agora, não sei como as coisas estão. 

Foram tempos extraordinários para todos nós.

Uma das UCC tinha uma chefe, a Enfermeira 
Silvia, uma profissional extraordinária e que tinha 
uma capacidade de mobilização da sua equipa 
enorme. Por exemplo, houve uma altura em que 
nós, na Câmara, achámos que era preciso abrir os 
centros de dia porque os idosos não podiam 
continuar em casa isolados, que isso tinha um 
prejuízo imenso. E pensámos como seria e então 
montámos um trabalho conjunto. No dia em que o 
centro de dia abria, a UCC ia lá e testava toda a 
gente e fazia a avaliação de toda a gente e um ou 
outro ia para o hospital porque estavam com 
problemas respiratórios, os que estavam positivos 
iam para o isolamento. E o centro de dia 
começava a ter outra vez vida.

Isso é muito interessante porque, na verdade, é 
uma decisão pelo não facilitismo.

Noutra situação, nós diríamos que gostávamos de 
abrir o centro de dia, a saúde pública diria que 
não havia condições pela pandemia e acabou, 
ficava assim. E não foi, conversámos, organizámos 
e aqueles idosos voltaram à vida.

A atual equipa ministerial tem, pela primeira 
vez, uma Secretária de Estado da Promoção da 
Saúde, qual é a expectativa?

Os títulos não fazem as práticas. Se me 
perguntarem se é um sinal positivo, sim, é um 
sinal positivo, mas vamos ver qual é a prática. 
Ainda não tem o relatório de acesso e há vários 
problemas de promoção da saúde que tiveram 
resultados muito negativos no ano 2021. O 
tabagismo caiu brutalmente, em termos de 
consultas e pessoas acompanhadas, e tudo o 
mais. A saúde reprodutiva a mesma coisa, que é 
uma área absolutamente fundamental, a saúde 
escolar a mesma coisa, a diabetes a mesma coisa. 

Por isso, espero que a existência de uma 
Secretaria de Estado possa alterar isto. Mas acho 
que uma grande parte destes programas e da 
promoção da saúde depende do funcionamento 
dos cuidados primários de saúde. E, se não se 
resolver esse problema, podemos ter uma equipa 
espetacular no Ministério, uma equipa espetacular 
na DGS que depois, no terreno, as coisas não vão 
acontecer porque não há tempo para atender as 
pessoas, não há médicos nem enfermeiros para 
fazer o acompanhamento das doenças e a questão 
não se vai resolver. A promoção da saúde acho 
que está umbilicalmente ligada aos cuidados 
primários de saúde. Não é só isso, claro, mas é aí 
que se joga o fundamental da maioria dessas 
questões e, se eles não funcionarem, isso não vai 
funcionar. 

Já se falou aqui muito de enfermeiros. Os 
enfermeiros além da competência técnica têm 
muito a competência de amparar e de cuidar. 
Relaciona-se com essa competência na 
qualidade de cuidador informal?

Sim, claro. Fiquei amigo de vários enfermeiros e, 
tanto eu como a minha mulher, continuamos em 
contacto com muitos deles, alguns são amigos de 
casa, agora. 

Os enfermeiros trouxeram, nos últimos 20-30 
anos, uma humanização aos cuidados 
absolutamente fundamental, hoje em dia. E vou 
dizer aqui uma coisa que deve ser dita com toda a 
clareza - isso hoje é aceite até pelos médicos, que 
é um facto muito importante. Isto é, a 
competência própria dos enfermeiros, a 
disponibilidade para eles desempenharem mais 
tarefas, o papel fundamental que desempenham 
no cuidar dos doentes, seja no internamento, seja 
no centro de saúde, seja na comunidade, é hoje 
absolutamente fundamental. Diria que é uma 
classe profissional que, nos últimos anos, 
assumiu um papel preponderante e é 
responsável por grandes melhorias no Serviço 
Nacional de Saúde. Não tenho a menor dúvida 
disso. Tinha já essa convicção quando participei 
na criação da Ordem dos Enfermeiros. 

Um dos primeiros debates a que fui, quando fui 
para a Assembleia da República, foi um debate no 
Hotel Penta sobre a criação da Ordem. E eu, que 
não sabia nada de saúde nessa altura - porque eu 
era da Juventude Comunista, trabalhava como 
animador cultural, tinha acabado a licenciatura em 
direito, e era saudável - fui um bocado 
assustado, mas tive uma conversa prévia com 
uma pessoa chamada Maria Augusta de Sousa, 
que me ajudou muito nesses tempos, e cheguei 
lá, não só com a consciência do que estava em 
jogo, como absolutamente convencido que era 
uma decisão importante, não pela criação de 
uma Ordem em si, porque as Ordens têm todo um 
peso que, às vezes, pode ser um obstáculo ao 
desenvolvimento de algumas políticas e 
contraditório, mas pela necessidade de 
valorização desta profissão de enfermagem. É 
claro que correu muito bem porque a maioria dos 
que estavam na assistência eram enfermeiros e 
tive a sorte de haver um representante de outro 
partido, que foi dizer que achava péssimo haver 
uma Ordem dos Enfermeiros. Foi assim o meu 
primeiro grande embate com uma plateia de 
gente da saúde.

Apercebemo-nos que o seu filho fez 7 anos há 
uns dias. O que é que isso significa para si?

É espetacular. É um rapaz que é um lutador. As 
situações não são todas iguais, tem as suas 
limitações, mas tem uma vida normal, entrou para 
o 1º ano e para nós é um grande orgulho ver 
como ele chegou ali. Para nós e para os 
profissionais, recebemos mensagens dos 
enfermeiros. 

Outro dia, fui com o Jerónimo de Sousa visitar a 
Estefânia porque decidimos que era um sítio 
importante para ele ir, para dar visibilidade. A 
direção do hospital levou-nos a visitar a urgência, 
que teve obras e está melhor. E chegámos à UCIN 
e estava lá o médico que já lá estava na altura e 
demos logo um abraço. É tudo assim muito 
emocionante. 

Os miúdos prematuros, que são cada vez mais, 
sobretudo os grandes prematuros, que são 
aqueles que têm mais necessidades e sequelas, 
exigem acompanhamento a tempo inteiro e, por 
isso, ser cuidador de um destes miúdos, significa 
que, para um dos pais, - e normalmente é a mãe, 
continua a ser assim - isso significa uma anulação 
da sua vida e uma série de dificuldades. Por 
exemplo, um dos dias mais felizes e mais 
aterrorizadores da nossa vida foi quando ele foi 
para casa. Porque ele estava lá, com os monitores, 
os enfermeiros, os médicos, tudo o que fosse 
preciso e, de repente, levámo-lo para casa. Com 
oxigénio, durante dois anos, com o monitor 
cardiorrespiratório, com o oxigénio na cânula. 
Nós treinámos porque aquilo tinha de ser mudado 

de x em x tempo e o que acontecia era que 
quando íamos ao hospital mudar, mudava eu, para 
treinar. E aconteceu duas vezes, uma vez a mim, 
outra à minha mulher, ele descanular-se e 
estávamos sozinhos, em casa. Tinha de se canular 
rapidamente senão ele asfixiava, o problema dele 
era que a traqueia colapsava.

É reação e treino porque se não treinarmos não 
conseguimos, aquilo não é simples. Uma vez, ele 
teria 3 anos, foi ao bloco operatório para fazer 
uma broncoscopia para ver se a estenose da 
traqueia estava boa, se dava para descanular. Uma 
vez por ano, ele ia fazer isso. E então tínhamos 
que ir, ficávamos numa das enfermarias à espera 
para depois, quando chegasse a hora, entrar. O 
que aconteceu foi que ele descanulou-se dez 
minutos antes de ir para o bloco. Nenhuma das 
duas colegas enfermeiras que ali estavam sabia 
canular, ficaram aflitas, na mudança de turno. E 
tive de ser eu a fazer porque tem de ser muito 
rápido. Nós depois dissemos no serviço de 
otorrino e passou a haver um aviso a dizer que 
sempre que houvesse mudança de cânulas se 
chamasse enfermeiros do serviço tal para virem 
treinar. Alguma coisa melhorou.

Sim, só se aprende fazendo.

Agora ele está ótimo. É rapaz muito esperto, 
muito vivo, gosta de representar e de cantar. Acho 
que vai ser artista. E agora vai ter outras coisas, 
umas que têm a ver com a prematuridade e outras 
que são as coisas que os outros meninos também 
têm. E isso é ótimo.
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Desde cedo envolvido na vida pública e 
política portuguesa, Bernardino Soares foi 
dirigente nacional da Juventude 
Comunista Portuguesa, deputado à 
Assembleia da República, Líder do Grupo 
Parlamentar do PCP de 2001 a 2013, e 
Presidente da Câmara Municipal de 
Loures de 2013 a 2021.
Atualmente, tem a coordenação política 
do PCP para a pasta da saúde. E tempo - 
para o lazer, para o estudo, para a família. 
Pai de um filho nascido prematuramente, 
conhece intimamente o funcionamento do 
SNS e, dessa experiência, trouxe relações 
de grande proximidade com enfermeiros. 
Alguns são agora “amigos de casa”, 
disse-nos, durante a conversa que 
tivemos com ele. 

Queríamos começar por perguntar-lhe se 
encontra algum momento de contacto mais 
pessoal e marcante com profissionais de saúde, 
nomeadamente em enfermeiros.

Sim, eu tive um filho prematuro que é meu filho 
e da mãe e também da MAC e da Estefânia. 
Tenho relações de proximidade e amizade com um 
conjunto muito grande de enfermeiros, das 
unidades de cuidados intensivos, em particular, e 
depois outros, noutras áreas, que eram da nossa 
família durante aqueles primeiros meses, 
continuaram a ser no seguimento e ainda se 
mantêm. E ainda vou encontrando muitos deles 
em vários sítios. 

Portanto, tenho por eles uma gratidão imensa e a 
confirmação - não que eu não soubesse já - de 
que o trabalho que se faz nessas instituições é 
absolutamente fenomenal, de dedicação, de 
profissionalismo, de conhecimento. E, naquelas 
situações, o que há não é só uma grande 
capacidade técnica, o humanismo dos 
enfermeiros que vem da sua formação e que 
tem caracterizado a profissão ao longo destas 
últimas décadas, mas também é a noção de que 
era preciso apoiar as famílias, os pais, que não 
percebem nada do que se está a passar. Isso é 
uma arte difícil de realizar.

Durante vários anos esteve a legislar questões 
relacionadas com a saúde. Isso tem impacto?

Tem. Quanto mais próximos estamos das 
realidades melhor sabemos o que elas precisam, o 
que sentem as pessoas que lá estão, a sua 
vivência. E é muito evidente que, ao 
conhecimento político - se quisermos chamar-lhe 
assim - dos assuntos ou dos problemas, uma 
proximidade pessoal, humana, com as pessoas, 
com os locais, é muito enriquecedora e faz a 
diferença. 

Esta experiência concreta faz com que tivesse 
alterado alguma coisa, se a soubesse antes?

Sim, se calhar. 

Uma coisa, que é evidente e ainda hoje se nota, é 
uma coisa concreta de várias unidades, que é o 
desfasamento entre quem faz as compras e 
quem as usa, porque frequentemente faltavam 
coisas essenciais e os pais tinham de ir tentar 
comprar ou ver se alguém tinha. 

Por exemplo, filtros para traqueostomia. É algo 
essencial para uma criança que tem uma 
traqueostomia, tem de ter um filtro ou uma 
tampa, o que seja. E houve uma altura em que, 
como o hospital foi centralizado no Centro 
Hospitalar Lisboa Central, enganaram-se a fazer as 
compras, compraram uma coisa completamente 
diferente. Lá tivemos de ir comprar a uma 
empresa qualquer, custou um dinheirão e, 
entretanto, quando deixámos de usar, devolvemos 
o resto ao hospital. 

A consciência de que quem está no serviço, num 
serviço muito específico, é que sabe aquilo que é 
mais importante para os seus doentes e para o 
funcionamento do serviço. Quem está à distância, 
a olhar para uma tabela de Excel, muitas vezes 
falha. Sendo que todos falhamos, mas esse 
sistema é mau e isso ali é uma realidade muito 
vívida e muito presente. E aconteceu com este 
exemplo e depois conheci inúmeras situações, 
com outros miúdos e outros problemas.

Isso faz-me lembrar que enquanto deputado 
integrou a comissão da saúde, entre outras.

Sim, no meu partido não há esse luxo de estar só 
numa comissão. Estive noutras, na educação, 
negócios estrangeiros, orçamento. Foram uma 
série delas, conforme a necessidade, mas a saúde 
sempre esteve ali presente.

Os problemas de então são ainda os problemas 
de hoje ou estamos a falar de agudização ou 
algumas coisas de fundo já resolvidas? Qual é 
assim o panorama mais macro?

Alguns problemas são os mesmos, por falta de 
investimento ou de subfinanciamento, por 
exemplo. Não os mesmos investimentos - alguns 
sim, mas, enfim, porventura alguns foram-se 
fazendo - mas esses problemas continuam a 
existir. 

Acho que hoje há uma desvalorização dos 
profissionais de saúde muito maior, acentuou-se 
muito neste últimos anos em relação ao tempo em 
que eu estava no Parlamento, que foi mais ou 
menos há 9 anos, quando eu saí. Isso é hoje 
muitíssimo mais grave.

O que é que acha que levou a essa 
desvalorização? 

A dada altura, os governos decidiram fazer essa 
desvalorização, quando transformaram os 
hospitais em SA e depois em EPE, para não 
haver carreiras, para as pessoas serem 
contratadas com contrato individual de 
trabalho, quando não fizeram a valorização das 
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remunerações para os enfermeiros e para os 
outros profissionais da administração pública, 
quando instituíram aquele sistema que já é injusto 
para serviços normais - vou chamar-lhes assim - da 
administração pública, o SIADAP, e que é 
completamente absurdo em relação às profissões 
da saúde. 

Tudo isso, eu julgo que não foi um acaso. A ideia 
de que, quer por razões de défice, de contenção 
do défice, e, portanto, dos custos salariais e com 
as remunerações, quer para abrir espaço para que 
os privados que estavam a fazer forte investimento 
tivessem a capacidade de contratar profissionais 
de saúde e, designadamente, enfermeiros, isso foi 
feito deliberadamente e estamos hoje a pagar um 
preço muito alto por essas decisões sucessivas. 

Agora que não é autarca nem deputado, está a 
gozar este tempo? 

Do ponto de vista pessoal, a minha vida melhorou 
imenso. Organizo melhor o meu tempo porque 
tive dezoito anos no Parlamento e, para quem 
queira estar em pleno, é muito desgastante. Mas 
vou dizer que estar na Câmara de Loures foi ainda 
mais desgastante. Pelas circunstâncias, pela 
pressão permanente, porque as autarquias estão 
todos os dias em cima de problemas e a resolver 
problemas, é uma coisa tremenda. Ninguém faz 
ideia. É claro que há umas autarquias mais 

complexas que outras, como é evidente, mas se 
for uma autarquia com uma área metropolitana ou 
uma grande cidade, os problemas são imensos, as 
solicitações são permanentes e é esmagador. Eu 
fiz o melhor que pude; queria continuar, não vou 
dizer o contrário, mas é uma vida muito difícil. 

Por isso, há mais férias agora.

Agora há férias. Eu saí da autarquia deixando para 
trás cinquenta e tal dias de férias (risos). 

Tenho - também porque não consigo estar de 
outra maneira - muito trabalho, muito 
empenhamento, permito-me organizar de forma 
diferente, permito-me estudar coisas com tempo, 
que antes não tinha, ler coisas até de áreas não só 
da saúde, mas da economia e de outras áreas que 
me interessam e que me ajudam a perceber 
melhor o mundo em que estamos, e isso é bom. 
Mas tenho pena de não ter continuado, tenho, 
isso é evidente. 

Nós ganhámos um prémio... A pandemia não teve 
só coisas más. Quando começou a pandemia, 
ninguém sabia muito bem como se organizar e 
ninguém falava uns com os outros. Os hospitais 
não falam com o ACES, e o delegado de saúde 
tem um poder próprio. Cada um trata do seu 
reduto e não quer saber o que se passa com os 
outros. 

E nós percebemos, ali, que havia protagonistas 
capazes de entender isso, de que isso não ia 
resultar. Portanto, o que é que fizemos? Criámos 
um encontro semanal, que aconteceu durante 
toda a pandemia, até ao verão de 2021, com o 
presidente da câmara, com o diretor do ACES e o 
presidente do conselho clínico, o delegado de 
saúde, o responsável da Segurança Social e o 
diretor do hospital. Isto também funcionou porque 
aquelas pessoas estiveram disponíveis para isso e 
criou-se ligação, confiança, resolveram-se imensos 
problemas que, de outra maneira, não se 
conseguiriam resolver. 

Em Loures, percebemos que era preciso saber 
onde é que estavam concentrados os casos. Nessa 
primeira fase, não estava disseminado mas 
ninguém conseguia dizer isso, os sistemas de 
informação na saúde são uma coisa um bocadinho 
surreal, para não dizer outra coisa. E o que é que 
nós fazíamos? A saúde pública, à sexta-feira, 
retirava, anonimizava, os dados dos novos casos, 
dava-nos apenas o código postal ou uma morada 
não identificativa e nós, porque a saúde não 
conseguia fazer isso, púnhamos aquilo - ao 
princípio um a um - num mapa. Onde havia mais 

pontinhos concentrados era onde estavam os 
focos. Eram zonas pobres, não só bairros 
municipais mas também alguns bairros pobres. 
Porque é que aquelas pessoas se contagiavam e 
continuavam a contagiar? Porque muitas delas 
tinham de continuar a trabalhar, porque eram 
pessoas com profissões precárias, que se não 
trabalhassem não ganhavam. E nós fizemos 
equipas multidisciplinares - depois apareceram na 
lei mas inventámos ali - que tinham alguém da 
saúde, normalmente uma equipa de enfermagem, 
alguém da Segurança Social para atribuir apoios 
imediatamente, alguém da Câmara e da Proteção 
Civil da Câmara, para dar outro tipo de apoios e 
ver as condições de habitabilidade, e foram-se 
visitar todos os casos, todos. 

Durante uma série de dias, semanas, foram a casa 
de todos e aí faziam teste a toda a gente que lá 
estava, viam as condições de habitabilidade, se 
havia condições de isolamento ou não, se não 
houvesse tinha de se encontrar uma solução nas 
pousadas de juventude ou pela Segurança Social, 
e apoio clínico e apoio de alimentação, vestuário, 
subsídios, mas atribuídos de imediato porque a 
equipa estava ali toda. E isso é que fez quebrar. 
Depois, isso passou para os outros concelhos e 
até foi repetido na legislação e foi um exemplo de 
como as coisas devem funcionar. 

Há, todos os anos, um prémio de políticas 
públicas do instituto do ISCTE e nós 
candidatámos o nosso modelo organizativo que 
ganhou o Prémio. Tinha uma grelha para se 
preencher, quanto de investimento, quanto de 
recursos humanos e era tudo zero; não havia mais 
recursos humanos nem mais investimento, era 
apenas a coordenação, era uma maneira de 
gestão conjunta. E isso foi uma experiência 
magnífica, dentro daquela desgraça toda, e a mim 
mostrou-me como é possível trabalhar de outra 
forma.

Havia duas coisas muito importantes no modelo. 
Uma delas era a autonomia da decisão. Nós 
estávamos ali, os dirigentes máximos, e 
decidíamos logo. E outra coisa era que a saúde e 
a Segurança Social não tinham o conhecimento 
que a Câmara tinha e que os técnicos da Câmara 
tinham. Os técnicos da Câmara, nalguns sítios, 
sabiam os nomes das pessoas, sabiam quem é 
que vivia em cada casa, sabiam quais os 
problemas mais complicados, pela natureza 
própria do seu trabalho e, portanto, a junção de 
todos esses conhecimentos foi absolutamente 
preciosa. 

Ficámos todos amigos. No outro dia, encontrei o 
diretor do ACES e o presidente do hospital, num 
encontro de administradores hospitalares e 
estávamos a conversar e passa alguém e diz: Olha 
a equipa de Loures! Por isso, aquilo foi falado. 
Agora, não sei como as coisas estão. 

Foram tempos extraordinários para todos nós.

Uma das UCC tinha uma chefe, a Enfermeira 
Silvia, uma profissional extraordinária e que tinha 
uma capacidade de mobilização da sua equipa 
enorme. Por exemplo, houve uma altura em que 
nós, na Câmara, achámos que era preciso abrir os 
centros de dia porque os idosos não podiam 
continuar em casa isolados, que isso tinha um 
prejuízo imenso. E pensámos como seria e então 
montámos um trabalho conjunto. No dia em que o 
centro de dia abria, a UCC ia lá e testava toda a 
gente e fazia a avaliação de toda a gente e um ou 
outro ia para o hospital porque estavam com 
problemas respiratórios, os que estavam positivos 
iam para o isolamento. E o centro de dia 
começava a ter outra vez vida.

Isso é muito interessante porque, na verdade, é 
uma decisão pelo não facilitismo.

Noutra situação, nós diríamos que gostávamos de 
abrir o centro de dia, a saúde pública diria que 
não havia condições pela pandemia e acabou, 
ficava assim. E não foi, conversámos, organizámos 
e aqueles idosos voltaram à vida.

A atual equipa ministerial tem, pela primeira 
vez, uma Secretária de Estado da Promoção da 
Saúde, qual é a expectativa?

Os títulos não fazem as práticas. Se me 
perguntarem se é um sinal positivo, sim, é um 
sinal positivo, mas vamos ver qual é a prática. 
Ainda não tem o relatório de acesso e há vários 
problemas de promoção da saúde que tiveram 
resultados muito negativos no ano 2021. O 
tabagismo caiu brutalmente, em termos de 
consultas e pessoas acompanhadas, e tudo o 
mais. A saúde reprodutiva a mesma coisa, que é 
uma área absolutamente fundamental, a saúde 
escolar a mesma coisa, a diabetes a mesma coisa. 

Por isso, espero que a existência de uma 
Secretaria de Estado possa alterar isto. Mas acho 
que uma grande parte destes programas e da 
promoção da saúde depende do funcionamento 
dos cuidados primários de saúde. E, se não se 
resolver esse problema, podemos ter uma equipa 
espetacular no Ministério, uma equipa espetacular 
na DGS que depois, no terreno, as coisas não vão 
acontecer porque não há tempo para atender as 
pessoas, não há médicos nem enfermeiros para 
fazer o acompanhamento das doenças e a questão 
não se vai resolver. A promoção da saúde acho 
que está umbilicalmente ligada aos cuidados 
primários de saúde. Não é só isso, claro, mas é aí 
que se joga o fundamental da maioria dessas 
questões e, se eles não funcionarem, isso não vai 
funcionar. 

Já se falou aqui muito de enfermeiros. Os 
enfermeiros além da competência técnica têm 
muito a competência de amparar e de cuidar. 
Relaciona-se com essa competência na 
qualidade de cuidador informal?

Sim, claro. Fiquei amigo de vários enfermeiros e, 
tanto eu como a minha mulher, continuamos em 
contacto com muitos deles, alguns são amigos de 
casa, agora. 

Os enfermeiros trouxeram, nos últimos 20-30 
anos, uma humanização aos cuidados 
absolutamente fundamental, hoje em dia. E vou 
dizer aqui uma coisa que deve ser dita com toda a 
clareza - isso hoje é aceite até pelos médicos, que 
é um facto muito importante. Isto é, a 
competência própria dos enfermeiros, a 
disponibilidade para eles desempenharem mais 
tarefas, o papel fundamental que desempenham 
no cuidar dos doentes, seja no internamento, seja 
no centro de saúde, seja na comunidade, é hoje 
absolutamente fundamental. Diria que é uma 
classe profissional que, nos últimos anos, 
assumiu um papel preponderante e é 
responsável por grandes melhorias no Serviço 
Nacional de Saúde. Não tenho a menor dúvida 
disso. Tinha já essa convicção quando participei 
na criação da Ordem dos Enfermeiros. 

Um dos primeiros debates a que fui, quando fui 
para a Assembleia da República, foi um debate no 
Hotel Penta sobre a criação da Ordem. E eu, que 
não sabia nada de saúde nessa altura - porque eu 
era da Juventude Comunista, trabalhava como 
animador cultural, tinha acabado a licenciatura em 
direito, e era saudável - fui um bocado 
assustado, mas tive uma conversa prévia com 
uma pessoa chamada Maria Augusta de Sousa, 
que me ajudou muito nesses tempos, e cheguei 
lá, não só com a consciência do que estava em 
jogo, como absolutamente convencido que era 
uma decisão importante, não pela criação de 
uma Ordem em si, porque as Ordens têm todo um 
peso que, às vezes, pode ser um obstáculo ao 
desenvolvimento de algumas políticas e 
contraditório, mas pela necessidade de 
valorização desta profissão de enfermagem. É 
claro que correu muito bem porque a maioria dos 
que estavam na assistência eram enfermeiros e 
tive a sorte de haver um representante de outro 
partido, que foi dizer que achava péssimo haver 
uma Ordem dos Enfermeiros. Foi assim o meu 
primeiro grande embate com uma plateia de 
gente da saúde.

Apercebemo-nos que o seu filho fez 7 anos há 
uns dias. O que é que isso significa para si?

É espetacular. É um rapaz que é um lutador. As 
situações não são todas iguais, tem as suas 
limitações, mas tem uma vida normal, entrou para 
o 1º ano e para nós é um grande orgulho ver 
como ele chegou ali. Para nós e para os 
profissionais, recebemos mensagens dos 
enfermeiros. 

Outro dia, fui com o Jerónimo de Sousa visitar a 
Estefânia porque decidimos que era um sítio 
importante para ele ir, para dar visibilidade. A 
direção do hospital levou-nos a visitar a urgência, 
que teve obras e está melhor. E chegámos à UCIN 
e estava lá o médico que já lá estava na altura e 
demos logo um abraço. É tudo assim muito 
emocionante. 

Os miúdos prematuros, que são cada vez mais, 
sobretudo os grandes prematuros, que são 
aqueles que têm mais necessidades e sequelas, 
exigem acompanhamento a tempo inteiro e, por 
isso, ser cuidador de um destes miúdos, significa 
que, para um dos pais, - e normalmente é a mãe, 
continua a ser assim - isso significa uma anulação 
da sua vida e uma série de dificuldades. Por 
exemplo, um dos dias mais felizes e mais 
aterrorizadores da nossa vida foi quando ele foi 
para casa. Porque ele estava lá, com os monitores, 
os enfermeiros, os médicos, tudo o que fosse 
preciso e, de repente, levámo-lo para casa. Com 
oxigénio, durante dois anos, com o monitor 
cardiorrespiratório, com o oxigénio na cânula. 
Nós treinámos porque aquilo tinha de ser mudado 

de x em x tempo e o que acontecia era que 
quando íamos ao hospital mudar, mudava eu, para 
treinar. E aconteceu duas vezes, uma vez a mim, 
outra à minha mulher, ele descanular-se e 
estávamos sozinhos, em casa. Tinha de se canular 
rapidamente senão ele asfixiava, o problema dele 
era que a traqueia colapsava.

É reação e treino porque se não treinarmos não 
conseguimos, aquilo não é simples. Uma vez, ele 
teria 3 anos, foi ao bloco operatório para fazer 
uma broncoscopia para ver se a estenose da 
traqueia estava boa, se dava para descanular. Uma 
vez por ano, ele ia fazer isso. E então tínhamos 
que ir, ficávamos numa das enfermarias à espera 
para depois, quando chegasse a hora, entrar. O 
que aconteceu foi que ele descanulou-se dez 
minutos antes de ir para o bloco. Nenhuma das 
duas colegas enfermeiras que ali estavam sabia 
canular, ficaram aflitas, na mudança de turno. E 
tive de ser eu a fazer porque tem de ser muito 
rápido. Nós depois dissemos no serviço de 
otorrino e passou a haver um aviso a dizer que 
sempre que houvesse mudança de cânulas se 
chamasse enfermeiros do serviço tal para virem 
treinar. Alguma coisa melhorou.

Sim, só se aprende fazendo.

Agora ele está ótimo. É rapaz muito esperto, 
muito vivo, gosta de representar e de cantar. Acho 
que vai ser artista. E agora vai ter outras coisas, 
umas que têm a ver com a prematuridade e outras 
que são as coisas que os outros meninos também 
têm. E isso é ótimo.



Desde cedo envolvido na vida pública e 
política portuguesa, Bernardino Soares foi 
dirigente nacional da Juventude 
Comunista Portuguesa, deputado à 
Assembleia da República, Líder do Grupo 
Parlamentar do PCP de 2001 a 2013, e 
Presidente da Câmara Municipal de 
Loures de 2013 a 2021.
Atualmente, tem a coordenação política 
do PCP para a pasta da saúde. E tempo - 
para o lazer, para o estudo, para a família. 
Pai de um filho nascido prematuramente, 
conhece intimamente o funcionamento do 
SNS e, dessa experiência, trouxe relações 
de grande proximidade com enfermeiros. 
Alguns são agora “amigos de casa”, 
disse-nos, durante a conversa que 
tivemos com ele. 

Queríamos começar por perguntar-lhe se 
encontra algum momento de contacto mais 
pessoal e marcante com profissionais de saúde, 
nomeadamente em enfermeiros.

Sim, eu tive um filho prematuro que é meu filho 
e da mãe e também da MAC e da Estefânia. 
Tenho relações de proximidade e amizade com um 
conjunto muito grande de enfermeiros, das 
unidades de cuidados intensivos, em particular, e 
depois outros, noutras áreas, que eram da nossa 
família durante aqueles primeiros meses, 
continuaram a ser no seguimento e ainda se 
mantêm. E ainda vou encontrando muitos deles 
em vários sítios. 

Portanto, tenho por eles uma gratidão imensa e a 
confirmação - não que eu não soubesse já - de 
que o trabalho que se faz nessas instituições é 
absolutamente fenomenal, de dedicação, de 
profissionalismo, de conhecimento. E, naquelas 
situações, o que há não é só uma grande 
capacidade técnica, o humanismo dos 
enfermeiros que vem da sua formação e que 
tem caracterizado a profissão ao longo destas 
últimas décadas, mas também é a noção de que 
era preciso apoiar as famílias, os pais, que não 
percebem nada do que se está a passar. Isso é 
uma arte difícil de realizar.

Durante vários anos esteve a legislar questões 
relacionadas com a saúde. Isso tem impacto?

Tem. Quanto mais próximos estamos das 
realidades melhor sabemos o que elas precisam, o 
que sentem as pessoas que lá estão, a sua 
vivência. E é muito evidente que, ao 
conhecimento político - se quisermos chamar-lhe 
assim - dos assuntos ou dos problemas, uma 
proximidade pessoal, humana, com as pessoas, 
com os locais, é muito enriquecedora e faz a 
diferença. 

Esta experiência concreta faz com que tivesse 
alterado alguma coisa, se a soubesse antes?

Sim, se calhar. 

Uma coisa, que é evidente e ainda hoje se nota, é 
uma coisa concreta de várias unidades, que é o 
desfasamento entre quem faz as compras e 
quem as usa, porque frequentemente faltavam 
coisas essenciais e os pais tinham de ir tentar 
comprar ou ver se alguém tinha. 

Por exemplo, filtros para traqueostomia. É algo 
essencial para uma criança que tem uma 
traqueostomia, tem de ter um filtro ou uma 
tampa, o que seja. E houve uma altura em que, 
como o hospital foi centralizado no Centro 
Hospitalar Lisboa Central, enganaram-se a fazer as 
compras, compraram uma coisa completamente 
diferente. Lá tivemos de ir comprar a uma 
empresa qualquer, custou um dinheirão e, 
entretanto, quando deixámos de usar, devolvemos 
o resto ao hospital. 

A consciência de que quem está no serviço, num 
serviço muito específico, é que sabe aquilo que é 
mais importante para os seus doentes e para o 
funcionamento do serviço. Quem está à distância, 
a olhar para uma tabela de Excel, muitas vezes 
falha. Sendo que todos falhamos, mas esse 
sistema é mau e isso ali é uma realidade muito 
vívida e muito presente. E aconteceu com este 
exemplo e depois conheci inúmeras situações, 
com outros miúdos e outros problemas.

Isso faz-me lembrar que enquanto deputado 
integrou a comissão da saúde, entre outras.

Sim, no meu partido não há esse luxo de estar só 
numa comissão. Estive noutras, na educação, 
negócios estrangeiros, orçamento. Foram uma 
série delas, conforme a necessidade, mas a saúde 
sempre esteve ali presente.

Os problemas de então são ainda os problemas 
de hoje ou estamos a falar de agudização ou 
algumas coisas de fundo já resolvidas? Qual é 
assim o panorama mais macro?

Alguns problemas são os mesmos, por falta de 
investimento ou de subfinanciamento, por 
exemplo. Não os mesmos investimentos - alguns 
sim, mas, enfim, porventura alguns foram-se 
fazendo - mas esses problemas continuam a 
existir. 

Acho que hoje há uma desvalorização dos 
profissionais de saúde muito maior, acentuou-se 
muito neste últimos anos em relação ao tempo em 
que eu estava no Parlamento, que foi mais ou 
menos há 9 anos, quando eu saí. Isso é hoje 
muitíssimo mais grave.

O que é que acha que levou a essa 
desvalorização? 

A dada altura, os governos decidiram fazer essa 
desvalorização, quando transformaram os 
hospitais em SA e depois em EPE, para não 
haver carreiras, para as pessoas serem 
contratadas com contrato individual de 
trabalho, quando não fizeram a valorização das 

remunerações para os enfermeiros e para os 
outros profissionais da administração pública, 
quando instituíram aquele sistema que já é injusto 
para serviços normais - vou chamar-lhes assim - da 
administração pública, o SIADAP, e que é 
completamente absurdo em relação às profissões 
da saúde. 

Tudo isso, eu julgo que não foi um acaso. A ideia 
de que, quer por razões de défice, de contenção 
do défice, e, portanto, dos custos salariais e com 
as remunerações, quer para abrir espaço para que 
os privados que estavam a fazer forte investimento 
tivessem a capacidade de contratar profissionais 
de saúde e, designadamente, enfermeiros, isso foi 
feito deliberadamente e estamos hoje a pagar um 
preço muito alto por essas decisões sucessivas. 

Agora que não é autarca nem deputado, está a 
gozar este tempo? 

Do ponto de vista pessoal, a minha vida melhorou 
imenso. Organizo melhor o meu tempo porque 
tive dezoito anos no Parlamento e, para quem 
queira estar em pleno, é muito desgastante. Mas 
vou dizer que estar na Câmara de Loures foi ainda 
mais desgastante. Pelas circunstâncias, pela 
pressão permanente, porque as autarquias estão 
todos os dias em cima de problemas e a resolver 
problemas, é uma coisa tremenda. Ninguém faz 
ideia. É claro que há umas autarquias mais 

complexas que outras, como é evidente, mas se 
for uma autarquia com uma área metropolitana ou 
uma grande cidade, os problemas são imensos, as 
solicitações são permanentes e é esmagador. Eu 
fiz o melhor que pude; queria continuar, não vou 
dizer o contrário, mas é uma vida muito difícil. 

Por isso, há mais férias agora.

Agora há férias. Eu saí da autarquia deixando para 
trás cinquenta e tal dias de férias (risos). 

Tenho - também porque não consigo estar de 
outra maneira - muito trabalho, muito 
empenhamento, permito-me organizar de forma 
diferente, permito-me estudar coisas com tempo, 
que antes não tinha, ler coisas até de áreas não só 
da saúde, mas da economia e de outras áreas que 
me interessam e que me ajudam a perceber 
melhor o mundo em que estamos, e isso é bom. 
Mas tenho pena de não ter continuado, tenho, 
isso é evidente. 

Nós ganhámos um prémio... A pandemia não teve 
só coisas más. Quando começou a pandemia, 
ninguém sabia muito bem como se organizar e 
ninguém falava uns com os outros. Os hospitais 
não falam com o ACES, e o delegado de saúde 
tem um poder próprio. Cada um trata do seu 
reduto e não quer saber o que se passa com os 
outros. 

E nós percebemos, ali, que havia protagonistas 
capazes de entender isso, de que isso não ia 
resultar. Portanto, o que é que fizemos? Criámos 
um encontro semanal, que aconteceu durante 
toda a pandemia, até ao verão de 2021, com o 
presidente da câmara, com o diretor do ACES e o 
presidente do conselho clínico, o delegado de 
saúde, o responsável da Segurança Social e o 
diretor do hospital. Isto também funcionou porque 
aquelas pessoas estiveram disponíveis para isso e 
criou-se ligação, confiança, resolveram-se imensos 
problemas que, de outra maneira, não se 
conseguiriam resolver. 

Em Loures, percebemos que era preciso saber 
onde é que estavam concentrados os casos. Nessa 
primeira fase, não estava disseminado mas 
ninguém conseguia dizer isso, os sistemas de 
informação na saúde são uma coisa um bocadinho 
surreal, para não dizer outra coisa. E o que é que 
nós fazíamos? A saúde pública, à sexta-feira, 
retirava, anonimizava, os dados dos novos casos, 
dava-nos apenas o código postal ou uma morada 
não identificativa e nós, porque a saúde não 
conseguia fazer isso, púnhamos aquilo - ao 
princípio um a um - num mapa. Onde havia mais 

pontinhos concentrados era onde estavam os 
focos. Eram zonas pobres, não só bairros 
municipais mas também alguns bairros pobres. 
Porque é que aquelas pessoas se contagiavam e 
continuavam a contagiar? Porque muitas delas 
tinham de continuar a trabalhar, porque eram 
pessoas com profissões precárias, que se não 
trabalhassem não ganhavam. E nós fizemos 
equipas multidisciplinares - depois apareceram na 
lei mas inventámos ali - que tinham alguém da 
saúde, normalmente uma equipa de enfermagem, 
alguém da Segurança Social para atribuir apoios 
imediatamente, alguém da Câmara e da Proteção 
Civil da Câmara, para dar outro tipo de apoios e 
ver as condições de habitabilidade, e foram-se 
visitar todos os casos, todos. 

Durante uma série de dias, semanas, foram a casa 
de todos e aí faziam teste a toda a gente que lá 
estava, viam as condições de habitabilidade, se 
havia condições de isolamento ou não, se não 
houvesse tinha de se encontrar uma solução nas 
pousadas de juventude ou pela Segurança Social, 
e apoio clínico e apoio de alimentação, vestuário, 
subsídios, mas atribuídos de imediato porque a 
equipa estava ali toda. E isso é que fez quebrar. 
Depois, isso passou para os outros concelhos e 
até foi repetido na legislação e foi um exemplo de 
como as coisas devem funcionar. 

Há, todos os anos, um prémio de políticas 
públicas do instituto do ISCTE e nós 
candidatámos o nosso modelo organizativo que 
ganhou o Prémio. Tinha uma grelha para se 
preencher, quanto de investimento, quanto de 
recursos humanos e era tudo zero; não havia mais 
recursos humanos nem mais investimento, era 
apenas a coordenação, era uma maneira de 
gestão conjunta. E isso foi uma experiência 
magnífica, dentro daquela desgraça toda, e a mim 
mostrou-me como é possível trabalhar de outra 
forma.

Havia duas coisas muito importantes no modelo. 
Uma delas era a autonomia da decisão. Nós 
estávamos ali, os dirigentes máximos, e 
decidíamos logo. E outra coisa era que a saúde e 
a Segurança Social não tinham o conhecimento 
que a Câmara tinha e que os técnicos da Câmara 
tinham. Os técnicos da Câmara, nalguns sítios, 
sabiam os nomes das pessoas, sabiam quem é 
que vivia em cada casa, sabiam quais os 
problemas mais complicados, pela natureza 
própria do seu trabalho e, portanto, a junção de 
todos esses conhecimentos foi absolutamente 
preciosa. 

Ficámos todos amigos. No outro dia, encontrei o 
diretor do ACES e o presidente do hospital, num 
encontro de administradores hospitalares e 
estávamos a conversar e passa alguém e diz: Olha 
a equipa de Loures! Por isso, aquilo foi falado. 
Agora, não sei como as coisas estão. 

Foram tempos extraordinários para todos nós.

Uma das UCC tinha uma chefe, a Enfermeira 
Silvia, uma profissional extraordinária e que tinha 
uma capacidade de mobilização da sua equipa 
enorme. Por exemplo, houve uma altura em que 
nós, na Câmara, achámos que era preciso abrir os 
centros de dia porque os idosos não podiam 
continuar em casa isolados, que isso tinha um 
prejuízo imenso. E pensámos como seria e então 
montámos um trabalho conjunto. No dia em que o 
centro de dia abria, a UCC ia lá e testava toda a 
gente e fazia a avaliação de toda a gente e um ou 
outro ia para o hospital porque estavam com 
problemas respiratórios, os que estavam positivos 
iam para o isolamento. E o centro de dia 
começava a ter outra vez vida.

Isso é muito interessante porque, na verdade, é 
uma decisão pelo não facilitismo.

Noutra situação, nós diríamos que gostávamos de 
abrir o centro de dia, a saúde pública diria que 
não havia condições pela pandemia e acabou, 
ficava assim. E não foi, conversámos, organizámos 
e aqueles idosos voltaram à vida.

A atual equipa ministerial tem, pela primeira 
vez, uma Secretária de Estado da Promoção da 
Saúde, qual é a expectativa?

Os títulos não fazem as práticas. Se me 
perguntarem se é um sinal positivo, sim, é um 
sinal positivo, mas vamos ver qual é a prática. 
Ainda não tem o relatório de acesso e há vários 
problemas de promoção da saúde que tiveram 
resultados muito negativos no ano 2021. O 
tabagismo caiu brutalmente, em termos de 
consultas e pessoas acompanhadas, e tudo o 
mais. A saúde reprodutiva a mesma coisa, que é 
uma área absolutamente fundamental, a saúde 
escolar a mesma coisa, a diabetes a mesma coisa. 

Por isso, espero que a existência de uma 
Secretaria de Estado possa alterar isto. Mas acho 
que uma grande parte destes programas e da 
promoção da saúde depende do funcionamento 
dos cuidados primários de saúde. E, se não se 
resolver esse problema, podemos ter uma equipa 
espetacular no Ministério, uma equipa espetacular 
na DGS que depois, no terreno, as coisas não vão 
acontecer porque não há tempo para atender as 
pessoas, não há médicos nem enfermeiros para 
fazer o acompanhamento das doenças e a questão 
não se vai resolver. A promoção da saúde acho 
que está umbilicalmente ligada aos cuidados 
primários de saúde. Não é só isso, claro, mas é aí 
que se joga o fundamental da maioria dessas 
questões e, se eles não funcionarem, isso não vai 
funcionar. 

Já se falou aqui muito de enfermeiros. Os 
enfermeiros além da competência técnica têm 
muito a competência de amparar e de cuidar. 
Relaciona-se com essa competência na 
qualidade de cuidador informal?

Sim, claro. Fiquei amigo de vários enfermeiros e, 
tanto eu como a minha mulher, continuamos em 
contacto com muitos deles, alguns são amigos de 
casa, agora. 

Os enfermeiros trouxeram, nos últimos 20-30 
anos, uma humanização aos cuidados 
absolutamente fundamental, hoje em dia. E vou 
dizer aqui uma coisa que deve ser dita com toda a 
clareza - isso hoje é aceite até pelos médicos, que 
é um facto muito importante. Isto é, a 
competência própria dos enfermeiros, a 
disponibilidade para eles desempenharem mais 
tarefas, o papel fundamental que desempenham 
no cuidar dos doentes, seja no internamento, seja 
no centro de saúde, seja na comunidade, é hoje 
absolutamente fundamental. Diria que é uma 
classe profissional que, nos últimos anos, 
assumiu um papel preponderante e é 
responsável por grandes melhorias no Serviço 
Nacional de Saúde. Não tenho a menor dúvida 
disso. Tinha já essa convicção quando participei 
na criação da Ordem dos Enfermeiros. 

Um dos primeiros debates a que fui, quando fui 
para a Assembleia da República, foi um debate no 
Hotel Penta sobre a criação da Ordem. E eu, que 
não sabia nada de saúde nessa altura - porque eu 
era da Juventude Comunista, trabalhava como 
animador cultural, tinha acabado a licenciatura em 
direito, e era saudável - fui um bocado 
assustado, mas tive uma conversa prévia com 
uma pessoa chamada Maria Augusta de Sousa, 
que me ajudou muito nesses tempos, e cheguei 
lá, não só com a consciência do que estava em 
jogo, como absolutamente convencido que era 
uma decisão importante, não pela criação de 
uma Ordem em si, porque as Ordens têm todo um 
peso que, às vezes, pode ser um obstáculo ao 
desenvolvimento de algumas políticas e 
contraditório, mas pela necessidade de 
valorização desta profissão de enfermagem. É 
claro que correu muito bem porque a maioria dos 
que estavam na assistência eram enfermeiros e 
tive a sorte de haver um representante de outro 
partido, que foi dizer que achava péssimo haver 
uma Ordem dos Enfermeiros. Foi assim o meu 
primeiro grande embate com uma plateia de 
gente da saúde.

Apercebemo-nos que o seu filho fez 7 anos há 
uns dias. O que é que isso significa para si?

É espetacular. É um rapaz que é um lutador. As 
situações não são todas iguais, tem as suas 
limitações, mas tem uma vida normal, entrou para 
o 1º ano e para nós é um grande orgulho ver 
como ele chegou ali. Para nós e para os 
profissionais, recebemos mensagens dos 
enfermeiros. 

Outro dia, fui com o Jerónimo de Sousa visitar a 
Estefânia porque decidimos que era um sítio 
importante para ele ir, para dar visibilidade. A 
direção do hospital levou-nos a visitar a urgência, 
que teve obras e está melhor. E chegámos à UCIN 
e estava lá o médico que já lá estava na altura e 
demos logo um abraço. É tudo assim muito 
emocionante. 

Os miúdos prematuros, que são cada vez mais, 
sobretudo os grandes prematuros, que são 
aqueles que têm mais necessidades e sequelas, 
exigem acompanhamento a tempo inteiro e, por 
isso, ser cuidador de um destes miúdos, significa 
que, para um dos pais, - e normalmente é a mãe, 
continua a ser assim - isso significa uma anulação 
da sua vida e uma série de dificuldades. Por 
exemplo, um dos dias mais felizes e mais 
aterrorizadores da nossa vida foi quando ele foi 
para casa. Porque ele estava lá, com os monitores, 
os enfermeiros, os médicos, tudo o que fosse 
preciso e, de repente, levámo-lo para casa. Com 
oxigénio, durante dois anos, com o monitor 
cardiorrespiratório, com o oxigénio na cânula. 
Nós treinámos porque aquilo tinha de ser mudado 

de x em x tempo e o que acontecia era que 
quando íamos ao hospital mudar, mudava eu, para 
treinar. E aconteceu duas vezes, uma vez a mim, 
outra à minha mulher, ele descanular-se e 
estávamos sozinhos, em casa. Tinha de se canular 
rapidamente senão ele asfixiava, o problema dele 
era que a traqueia colapsava.

É reação e treino porque se não treinarmos não 
conseguimos, aquilo não é simples. Uma vez, ele 
teria 3 anos, foi ao bloco operatório para fazer 
uma broncoscopia para ver se a estenose da 
traqueia estava boa, se dava para descanular. Uma 
vez por ano, ele ia fazer isso. E então tínhamos 
que ir, ficávamos numa das enfermarias à espera 
para depois, quando chegasse a hora, entrar. O 
que aconteceu foi que ele descanulou-se dez 
minutos antes de ir para o bloco. Nenhuma das 
duas colegas enfermeiras que ali estavam sabia 
canular, ficaram aflitas, na mudança de turno. E 
tive de ser eu a fazer porque tem de ser muito 
rápido. Nós depois dissemos no serviço de 
otorrino e passou a haver um aviso a dizer que 
sempre que houvesse mudança de cânulas se 
chamasse enfermeiros do serviço tal para virem 
treinar. Alguma coisa melhorou.

Sim, só se aprende fazendo.

Agora ele está ótimo. É rapaz muito esperto, 
muito vivo, gosta de representar e de cantar. Acho 
que vai ser artista. E agora vai ter outras coisas, 
umas que têm a ver com a prematuridade e outras 
que são as coisas que os outros meninos também 
têm. E isso é ótimo.
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Desde cedo envolvido na vida pública e 
política portuguesa, Bernardino Soares foi 
dirigente nacional da Juventude 
Comunista Portuguesa, deputado à 
Assembleia da República, Líder do Grupo 
Parlamentar do PCP de 2001 a 2013, e 
Presidente da Câmara Municipal de 
Loures de 2013 a 2021.
Atualmente, tem a coordenação política 
do PCP para a pasta da saúde. E tempo - 
para o lazer, para o estudo, para a família. 
Pai de um filho nascido prematuramente, 
conhece intimamente o funcionamento do 
SNS e, dessa experiência, trouxe relações 
de grande proximidade com enfermeiros. 
Alguns são agora “amigos de casa”, 
disse-nos, durante a conversa que 
tivemos com ele. 

Queríamos começar por perguntar-lhe se 
encontra algum momento de contacto mais 
pessoal e marcante com profissionais de saúde, 
nomeadamente em enfermeiros.

Sim, eu tive um filho prematuro que é meu filho 
e da mãe e também da MAC e da Estefânia. 
Tenho relações de proximidade e amizade com um 
conjunto muito grande de enfermeiros, das 
unidades de cuidados intensivos, em particular, e 
depois outros, noutras áreas, que eram da nossa 
família durante aqueles primeiros meses, 
continuaram a ser no seguimento e ainda se 
mantêm. E ainda vou encontrando muitos deles 
em vários sítios. 

Portanto, tenho por eles uma gratidão imensa e a 
confirmação - não que eu não soubesse já - de 
que o trabalho que se faz nessas instituições é 
absolutamente fenomenal, de dedicação, de 
profissionalismo, de conhecimento. E, naquelas 
situações, o que há não é só uma grande 
capacidade técnica, o humanismo dos 
enfermeiros que vem da sua formação e que 
tem caracterizado a profissão ao longo destas 
últimas décadas, mas também é a noção de que 
era preciso apoiar as famílias, os pais, que não 
percebem nada do que se está a passar. Isso é 
uma arte difícil de realizar.

Durante vários anos esteve a legislar questões 
relacionadas com a saúde. Isso tem impacto?

Tem. Quanto mais próximos estamos das 
realidades melhor sabemos o que elas precisam, o 
que sentem as pessoas que lá estão, a sua 
vivência. E é muito evidente que, ao 
conhecimento político - se quisermos chamar-lhe 
assim - dos assuntos ou dos problemas, uma 
proximidade pessoal, humana, com as pessoas, 
com os locais, é muito enriquecedora e faz a 
diferença. 

Esta experiência concreta faz com que tivesse 
alterado alguma coisa, se a soubesse antes?

Sim, se calhar. 

Uma coisa, que é evidente e ainda hoje se nota, é 
uma coisa concreta de várias unidades, que é o 
desfasamento entre quem faz as compras e 
quem as usa, porque frequentemente faltavam 
coisas essenciais e os pais tinham de ir tentar 
comprar ou ver se alguém tinha. 

Por exemplo, filtros para traqueostomia. É algo 
essencial para uma criança que tem uma 
traqueostomia, tem de ter um filtro ou uma 
tampa, o que seja. E houve uma altura em que, 
como o hospital foi centralizado no Centro 
Hospitalar Lisboa Central, enganaram-se a fazer as 
compras, compraram uma coisa completamente 
diferente. Lá tivemos de ir comprar a uma 
empresa qualquer, custou um dinheirão e, 
entretanto, quando deixámos de usar, devolvemos 
o resto ao hospital. 

A consciência de que quem está no serviço, num 
serviço muito específico, é que sabe aquilo que é 
mais importante para os seus doentes e para o 
funcionamento do serviço. Quem está à distância, 
a olhar para uma tabela de Excel, muitas vezes 
falha. Sendo que todos falhamos, mas esse 
sistema é mau e isso ali é uma realidade muito 
vívida e muito presente. E aconteceu com este 
exemplo e depois conheci inúmeras situações, 
com outros miúdos e outros problemas.

Isso faz-me lembrar que enquanto deputado 
integrou a comissão da saúde, entre outras.

Sim, no meu partido não há esse luxo de estar só 
numa comissão. Estive noutras, na educação, 
negócios estrangeiros, orçamento. Foram uma 
série delas, conforme a necessidade, mas a saúde 
sempre esteve ali presente.

Os problemas de então são ainda os problemas 
de hoje ou estamos a falar de agudização ou 
algumas coisas de fundo já resolvidas? Qual é 
assim o panorama mais macro?

Alguns problemas são os mesmos, por falta de 
investimento ou de subfinanciamento, por 
exemplo. Não os mesmos investimentos - alguns 
sim, mas, enfim, porventura alguns foram-se 
fazendo - mas esses problemas continuam a 
existir. 

Acho que hoje há uma desvalorização dos 
profissionais de saúde muito maior, acentuou-se 
muito neste últimos anos em relação ao tempo em 
que eu estava no Parlamento, que foi mais ou 
menos há 9 anos, quando eu saí. Isso é hoje 
muitíssimo mais grave.

O que é que acha que levou a essa 
desvalorização? 

A dada altura, os governos decidiram fazer essa 
desvalorização, quando transformaram os 
hospitais em SA e depois em EPE, para não 
haver carreiras, para as pessoas serem 
contratadas com contrato individual de 
trabalho, quando não fizeram a valorização das 

remunerações para os enfermeiros e para os 
outros profissionais da administração pública, 
quando instituíram aquele sistema que já é injusto 
para serviços normais - vou chamar-lhes assim - da 
administração pública, o SIADAP, e que é 
completamente absurdo em relação às profissões 
da saúde. 

Tudo isso, eu julgo que não foi um acaso. A ideia 
de que, quer por razões de défice, de contenção 
do défice, e, portanto, dos custos salariais e com 
as remunerações, quer para abrir espaço para que 
os privados que estavam a fazer forte investimento 
tivessem a capacidade de contratar profissionais 
de saúde e, designadamente, enfermeiros, isso foi 
feito deliberadamente e estamos hoje a pagar um 
preço muito alto por essas decisões sucessivas. 

Agora que não é autarca nem deputado, está a 
gozar este tempo? 

Do ponto de vista pessoal, a minha vida melhorou 
imenso. Organizo melhor o meu tempo porque 
tive dezoito anos no Parlamento e, para quem 
queira estar em pleno, é muito desgastante. Mas 
vou dizer que estar na Câmara de Loures foi ainda 
mais desgastante. Pelas circunstâncias, pela 
pressão permanente, porque as autarquias estão 
todos os dias em cima de problemas e a resolver 
problemas, é uma coisa tremenda. Ninguém faz 
ideia. É claro que há umas autarquias mais 

complexas que outras, como é evidente, mas se 
for uma autarquia com uma área metropolitana ou 
uma grande cidade, os problemas são imensos, as 
solicitações são permanentes e é esmagador. Eu 
fiz o melhor que pude; queria continuar, não vou 
dizer o contrário, mas é uma vida muito difícil. 

Por isso, há mais férias agora.

Agora há férias. Eu saí da autarquia deixando para 
trás cinquenta e tal dias de férias (risos). 

Tenho - também porque não consigo estar de 
outra maneira - muito trabalho, muito 
empenhamento, permito-me organizar de forma 
diferente, permito-me estudar coisas com tempo, 
que antes não tinha, ler coisas até de áreas não só 
da saúde, mas da economia e de outras áreas que 
me interessam e que me ajudam a perceber 
melhor o mundo em que estamos, e isso é bom. 
Mas tenho pena de não ter continuado, tenho, 
isso é evidente. 

Nós ganhámos um prémio... A pandemia não teve 
só coisas más. Quando começou a pandemia, 
ninguém sabia muito bem como se organizar e 
ninguém falava uns com os outros. Os hospitais 
não falam com o ACES, e o delegado de saúde 
tem um poder próprio. Cada um trata do seu 
reduto e não quer saber o que se passa com os 
outros. 

E nós percebemos, ali, que havia protagonistas 
capazes de entender isso, de que isso não ia 
resultar. Portanto, o que é que fizemos? Criámos 
um encontro semanal, que aconteceu durante 
toda a pandemia, até ao verão de 2021, com o 
presidente da câmara, com o diretor do ACES e o 
presidente do conselho clínico, o delegado de 
saúde, o responsável da Segurança Social e o 
diretor do hospital. Isto também funcionou porque 
aquelas pessoas estiveram disponíveis para isso e 
criou-se ligação, confiança, resolveram-se imensos 
problemas que, de outra maneira, não se 
conseguiriam resolver. 

Em Loures, percebemos que era preciso saber 
onde é que estavam concentrados os casos. Nessa 
primeira fase, não estava disseminado mas 
ninguém conseguia dizer isso, os sistemas de 
informação na saúde são uma coisa um bocadinho 
surreal, para não dizer outra coisa. E o que é que 
nós fazíamos? A saúde pública, à sexta-feira, 
retirava, anonimizava, os dados dos novos casos, 
dava-nos apenas o código postal ou uma morada 
não identificativa e nós, porque a saúde não 
conseguia fazer isso, púnhamos aquilo - ao 
princípio um a um - num mapa. Onde havia mais 

pontinhos concentrados era onde estavam os 
focos. Eram zonas pobres, não só bairros 
municipais mas também alguns bairros pobres. 
Porque é que aquelas pessoas se contagiavam e 
continuavam a contagiar? Porque muitas delas 
tinham de continuar a trabalhar, porque eram 
pessoas com profissões precárias, que se não 
trabalhassem não ganhavam. E nós fizemos 
equipas multidisciplinares - depois apareceram na 
lei mas inventámos ali - que tinham alguém da 
saúde, normalmente uma equipa de enfermagem, 
alguém da Segurança Social para atribuir apoios 
imediatamente, alguém da Câmara e da Proteção 
Civil da Câmara, para dar outro tipo de apoios e 
ver as condições de habitabilidade, e foram-se 
visitar todos os casos, todos. 

Durante uma série de dias, semanas, foram a casa 
de todos e aí faziam teste a toda a gente que lá 
estava, viam as condições de habitabilidade, se 
havia condições de isolamento ou não, se não 
houvesse tinha de se encontrar uma solução nas 
pousadas de juventude ou pela Segurança Social, 
e apoio clínico e apoio de alimentação, vestuário, 
subsídios, mas atribuídos de imediato porque a 
equipa estava ali toda. E isso é que fez quebrar. 
Depois, isso passou para os outros concelhos e 
até foi repetido na legislação e foi um exemplo de 
como as coisas devem funcionar. 

Há, todos os anos, um prémio de políticas 
públicas do instituto do ISCTE e nós 
candidatámos o nosso modelo organizativo que 
ganhou o Prémio. Tinha uma grelha para se 
preencher, quanto de investimento, quanto de 
recursos humanos e era tudo zero; não havia mais 
recursos humanos nem mais investimento, era 
apenas a coordenação, era uma maneira de 
gestão conjunta. E isso foi uma experiência 
magnífica, dentro daquela desgraça toda, e a mim 
mostrou-me como é possível trabalhar de outra 
forma.

Havia duas coisas muito importantes no modelo. 
Uma delas era a autonomia da decisão. Nós 
estávamos ali, os dirigentes máximos, e 
decidíamos logo. E outra coisa era que a saúde e 
a Segurança Social não tinham o conhecimento 
que a Câmara tinha e que os técnicos da Câmara 
tinham. Os técnicos da Câmara, nalguns sítios, 
sabiam os nomes das pessoas, sabiam quem é 
que vivia em cada casa, sabiam quais os 
problemas mais complicados, pela natureza 
própria do seu trabalho e, portanto, a junção de 
todos esses conhecimentos foi absolutamente 
preciosa. 

Ficámos todos amigos. No outro dia, encontrei o 
diretor do ACES e o presidente do hospital, num 
encontro de administradores hospitalares e 
estávamos a conversar e passa alguém e diz: Olha 
a equipa de Loures! Por isso, aquilo foi falado. 
Agora, não sei como as coisas estão. 

Foram tempos extraordinários para todos nós.

Uma das UCC tinha uma chefe, a Enfermeira 
Silvia, uma profissional extraordinária e que tinha 
uma capacidade de mobilização da sua equipa 
enorme. Por exemplo, houve uma altura em que 
nós, na Câmara, achámos que era preciso abrir os 
centros de dia porque os idosos não podiam 
continuar em casa isolados, que isso tinha um 
prejuízo imenso. E pensámos como seria e então 
montámos um trabalho conjunto. No dia em que o 
centro de dia abria, a UCC ia lá e testava toda a 
gente e fazia a avaliação de toda a gente e um ou 
outro ia para o hospital porque estavam com 
problemas respiratórios, os que estavam positivos 
iam para o isolamento. E o centro de dia 
começava a ter outra vez vida.

Isso é muito interessante porque, na verdade, é 
uma decisão pelo não facilitismo.

Noutra situação, nós diríamos que gostávamos de 
abrir o centro de dia, a saúde pública diria que 
não havia condições pela pandemia e acabou, 
ficava assim. E não foi, conversámos, organizámos 
e aqueles idosos voltaram à vida.

A atual equipa ministerial tem, pela primeira 
vez, uma Secretária de Estado da Promoção da 
Saúde, qual é a expectativa?

Os títulos não fazem as práticas. Se me 
perguntarem se é um sinal positivo, sim, é um 
sinal positivo, mas vamos ver qual é a prática. 
Ainda não tem o relatório de acesso e há vários 
problemas de promoção da saúde que tiveram 
resultados muito negativos no ano 2021. O 
tabagismo caiu brutalmente, em termos de 
consultas e pessoas acompanhadas, e tudo o 
mais. A saúde reprodutiva a mesma coisa, que é 
uma área absolutamente fundamental, a saúde 
escolar a mesma coisa, a diabetes a mesma coisa. 

Por isso, espero que a existência de uma 
Secretaria de Estado possa alterar isto. Mas acho 
que uma grande parte destes programas e da 
promoção da saúde depende do funcionamento 
dos cuidados primários de saúde. E, se não se 
resolver esse problema, podemos ter uma equipa 
espetacular no Ministério, uma equipa espetacular 
na DGS que depois, no terreno, as coisas não vão 
acontecer porque não há tempo para atender as 
pessoas, não há médicos nem enfermeiros para 
fazer o acompanhamento das doenças e a questão 
não se vai resolver. A promoção da saúde acho 
que está umbilicalmente ligada aos cuidados 
primários de saúde. Não é só isso, claro, mas é aí 
que se joga o fundamental da maioria dessas 
questões e, se eles não funcionarem, isso não vai 
funcionar. 

Já se falou aqui muito de enfermeiros. Os 
enfermeiros além da competência técnica têm 
muito a competência de amparar e de cuidar. 
Relaciona-se com essa competência na 
qualidade de cuidador informal?

Sim, claro. Fiquei amigo de vários enfermeiros e, 
tanto eu como a minha mulher, continuamos em 
contacto com muitos deles, alguns são amigos de 
casa, agora. 

Os enfermeiros trouxeram, nos últimos 20-30 
anos, uma humanização aos cuidados 
absolutamente fundamental, hoje em dia. E vou 
dizer aqui uma coisa que deve ser dita com toda a 
clareza - isso hoje é aceite até pelos médicos, que 
é um facto muito importante. Isto é, a 
competência própria dos enfermeiros, a 
disponibilidade para eles desempenharem mais 
tarefas, o papel fundamental que desempenham 
no cuidar dos doentes, seja no internamento, seja 
no centro de saúde, seja na comunidade, é hoje 
absolutamente fundamental. Diria que é uma 
classe profissional que, nos últimos anos, 
assumiu um papel preponderante e é 
responsável por grandes melhorias no Serviço 
Nacional de Saúde. Não tenho a menor dúvida 
disso. Tinha já essa convicção quando participei 
na criação da Ordem dos Enfermeiros. 

Um dos primeiros debates a que fui, quando fui 
para a Assembleia da República, foi um debate no 
Hotel Penta sobre a criação da Ordem. E eu, que 
não sabia nada de saúde nessa altura - porque eu 
era da Juventude Comunista, trabalhava como 
animador cultural, tinha acabado a licenciatura em 
direito, e era saudável - fui um bocado 
assustado, mas tive uma conversa prévia com 
uma pessoa chamada Maria Augusta de Sousa, 
que me ajudou muito nesses tempos, e cheguei 
lá, não só com a consciência do que estava em 
jogo, como absolutamente convencido que era 
uma decisão importante, não pela criação de 
uma Ordem em si, porque as Ordens têm todo um 
peso que, às vezes, pode ser um obstáculo ao 
desenvolvimento de algumas políticas e 
contraditório, mas pela necessidade de 
valorização desta profissão de enfermagem. É 
claro que correu muito bem porque a maioria dos 
que estavam na assistência eram enfermeiros e 
tive a sorte de haver um representante de outro 
partido, que foi dizer que achava péssimo haver 
uma Ordem dos Enfermeiros. Foi assim o meu 
primeiro grande embate com uma plateia de 
gente da saúde.

Apercebemo-nos que o seu filho fez 7 anos há 
uns dias. O que é que isso significa para si?

É espetacular. É um rapaz que é um lutador. As 
situações não são todas iguais, tem as suas 
limitações, mas tem uma vida normal, entrou para 
o 1º ano e para nós é um grande orgulho ver 
como ele chegou ali. Para nós e para os 
profissionais, recebemos mensagens dos 
enfermeiros. 

Outro dia, fui com o Jerónimo de Sousa visitar a 
Estefânia porque decidimos que era um sítio 
importante para ele ir, para dar visibilidade. A 
direção do hospital levou-nos a visitar a urgência, 
que teve obras e está melhor. E chegámos à UCIN 
e estava lá o médico que já lá estava na altura e 
demos logo um abraço. É tudo assim muito 
emocionante. 

Os miúdos prematuros, que são cada vez mais, 
sobretudo os grandes prematuros, que são 
aqueles que têm mais necessidades e sequelas, 
exigem acompanhamento a tempo inteiro e, por 
isso, ser cuidador de um destes miúdos, significa 
que, para um dos pais, - e normalmente é a mãe, 
continua a ser assim - isso significa uma anulação 
da sua vida e uma série de dificuldades. Por 
exemplo, um dos dias mais felizes e mais 
aterrorizadores da nossa vida foi quando ele foi 
para casa. Porque ele estava lá, com os monitores, 
os enfermeiros, os médicos, tudo o que fosse 
preciso e, de repente, levámo-lo para casa. Com 
oxigénio, durante dois anos, com o monitor 
cardiorrespiratório, com o oxigénio na cânula. 
Nós treinámos porque aquilo tinha de ser mudado 

de x em x tempo e o que acontecia era que 
quando íamos ao hospital mudar, mudava eu, para 
treinar. E aconteceu duas vezes, uma vez a mim, 
outra à minha mulher, ele descanular-se e 
estávamos sozinhos, em casa. Tinha de se canular 
rapidamente senão ele asfixiava, o problema dele 
era que a traqueia colapsava.

É reação e treino porque se não treinarmos não 
conseguimos, aquilo não é simples. Uma vez, ele 
teria 3 anos, foi ao bloco operatório para fazer 
uma broncoscopia para ver se a estenose da 
traqueia estava boa, se dava para descanular. Uma 
vez por ano, ele ia fazer isso. E então tínhamos 
que ir, ficávamos numa das enfermarias à espera 
para depois, quando chegasse a hora, entrar. O 
que aconteceu foi que ele descanulou-se dez 
minutos antes de ir para o bloco. Nenhuma das 
duas colegas enfermeiras que ali estavam sabia 
canular, ficaram aflitas, na mudança de turno. E 
tive de ser eu a fazer porque tem de ser muito 
rápido. Nós depois dissemos no serviço de 
otorrino e passou a haver um aviso a dizer que 
sempre que houvesse mudança de cânulas se 
chamasse enfermeiros do serviço tal para virem 
treinar. Alguma coisa melhorou.

Sim, só se aprende fazendo.

Agora ele está ótimo. É rapaz muito esperto, 
muito vivo, gosta de representar e de cantar. Acho 
que vai ser artista. E agora vai ter outras coisas, 
umas que têm a ver com a prematuridade e outras 
que são as coisas que os outros meninos também 
têm. E isso é ótimo.



Desde cedo envolvido na vida pública e 
política portuguesa, Bernardino Soares foi 
dirigente nacional da Juventude 
Comunista Portuguesa, deputado à 
Assembleia da República, Líder do Grupo 
Parlamentar do PCP de 2001 a 2013, e 
Presidente da Câmara Municipal de 
Loures de 2013 a 2021.
Atualmente, tem a coordenação política 
do PCP para a pasta da saúde. E tempo - 
para o lazer, para o estudo, para a família. 
Pai de um filho nascido prematuramente, 
conhece intimamente o funcionamento do 
SNS e, dessa experiência, trouxe relações 
de grande proximidade com enfermeiros. 
Alguns são agora “amigos de casa”, 
disse-nos, durante a conversa que 
tivemos com ele. 

Queríamos começar por perguntar-lhe se 
encontra algum momento de contacto mais 
pessoal e marcante com profissionais de saúde, 
nomeadamente em enfermeiros.

Sim, eu tive um filho prematuro que é meu filho 
e da mãe e também da MAC e da Estefânia. 
Tenho relações de proximidade e amizade com um 
conjunto muito grande de enfermeiros, das 
unidades de cuidados intensivos, em particular, e 
depois outros, noutras áreas, que eram da nossa 
família durante aqueles primeiros meses, 
continuaram a ser no seguimento e ainda se 
mantêm. E ainda vou encontrando muitos deles 
em vários sítios. 

Portanto, tenho por eles uma gratidão imensa e a 
confirmação - não que eu não soubesse já - de 
que o trabalho que se faz nessas instituições é 
absolutamente fenomenal, de dedicação, de 
profissionalismo, de conhecimento. E, naquelas 
situações, o que há não é só uma grande 
capacidade técnica, o humanismo dos 
enfermeiros que vem da sua formação e que 
tem caracterizado a profissão ao longo destas 
últimas décadas, mas também é a noção de que 
era preciso apoiar as famílias, os pais, que não 
percebem nada do que se está a passar. Isso é 
uma arte difícil de realizar.

Durante vários anos esteve a legislar questões 
relacionadas com a saúde. Isso tem impacto?

Tem. Quanto mais próximos estamos das 
realidades melhor sabemos o que elas precisam, o 
que sentem as pessoas que lá estão, a sua 
vivência. E é muito evidente que, ao 
conhecimento político - se quisermos chamar-lhe 
assim - dos assuntos ou dos problemas, uma 
proximidade pessoal, humana, com as pessoas, 
com os locais, é muito enriquecedora e faz a 
diferença. 

Esta experiência concreta faz com que tivesse 
alterado alguma coisa, se a soubesse antes?

Sim, se calhar. 

Uma coisa, que é evidente e ainda hoje se nota, é 
uma coisa concreta de várias unidades, que é o 
desfasamento entre quem faz as compras e 
quem as usa, porque frequentemente faltavam 
coisas essenciais e os pais tinham de ir tentar 
comprar ou ver se alguém tinha. 

Por exemplo, filtros para traqueostomia. É algo 
essencial para uma criança que tem uma 
traqueostomia, tem de ter um filtro ou uma 
tampa, o que seja. E houve uma altura em que, 
como o hospital foi centralizado no Centro 
Hospitalar Lisboa Central, enganaram-se a fazer as 
compras, compraram uma coisa completamente 
diferente. Lá tivemos de ir comprar a uma 
empresa qualquer, custou um dinheirão e, 
entretanto, quando deixámos de usar, devolvemos 
o resto ao hospital. 

A consciência de que quem está no serviço, num 
serviço muito específico, é que sabe aquilo que é 
mais importante para os seus doentes e para o 
funcionamento do serviço. Quem está à distância, 
a olhar para uma tabela de Excel, muitas vezes 
falha. Sendo que todos falhamos, mas esse 
sistema é mau e isso ali é uma realidade muito 
vívida e muito presente. E aconteceu com este 
exemplo e depois conheci inúmeras situações, 
com outros miúdos e outros problemas.

Isso faz-me lembrar que enquanto deputado 
integrou a comissão da saúde, entre outras.

Sim, no meu partido não há esse luxo de estar só 
numa comissão. Estive noutras, na educação, 
negócios estrangeiros, orçamento. Foram uma 
série delas, conforme a necessidade, mas a saúde 
sempre esteve ali presente.

Os problemas de então são ainda os problemas 
de hoje ou estamos a falar de agudização ou 
algumas coisas de fundo já resolvidas? Qual é 
assim o panorama mais macro?

Alguns problemas são os mesmos, por falta de 
investimento ou de subfinanciamento, por 
exemplo. Não os mesmos investimentos - alguns 
sim, mas, enfim, porventura alguns foram-se 
fazendo - mas esses problemas continuam a 
existir. 

Acho que hoje há uma desvalorização dos 
profissionais de saúde muito maior, acentuou-se 
muito neste últimos anos em relação ao tempo em 
que eu estava no Parlamento, que foi mais ou 
menos há 9 anos, quando eu saí. Isso é hoje 
muitíssimo mais grave.

O que é que acha que levou a essa 
desvalorização? 

A dada altura, os governos decidiram fazer essa 
desvalorização, quando transformaram os 
hospitais em SA e depois em EPE, para não 
haver carreiras, para as pessoas serem 
contratadas com contrato individual de 
trabalho, quando não fizeram a valorização das 

remunerações para os enfermeiros e para os 
outros profissionais da administração pública, 
quando instituíram aquele sistema que já é injusto 
para serviços normais - vou chamar-lhes assim - da 
administração pública, o SIADAP, e que é 
completamente absurdo em relação às profissões 
da saúde. 

Tudo isso, eu julgo que não foi um acaso. A ideia 
de que, quer por razões de défice, de contenção 
do défice, e, portanto, dos custos salariais e com 
as remunerações, quer para abrir espaço para que 
os privados que estavam a fazer forte investimento 
tivessem a capacidade de contratar profissionais 
de saúde e, designadamente, enfermeiros, isso foi 
feito deliberadamente e estamos hoje a pagar um 
preço muito alto por essas decisões sucessivas. 

Agora que não é autarca nem deputado, está a 
gozar este tempo? 

Do ponto de vista pessoal, a minha vida melhorou 
imenso. Organizo melhor o meu tempo porque 
tive dezoito anos no Parlamento e, para quem 
queira estar em pleno, é muito desgastante. Mas 
vou dizer que estar na Câmara de Loures foi ainda 
mais desgastante. Pelas circunstâncias, pela 
pressão permanente, porque as autarquias estão 
todos os dias em cima de problemas e a resolver 
problemas, é uma coisa tremenda. Ninguém faz 
ideia. É claro que há umas autarquias mais 

complexas que outras, como é evidente, mas se 
for uma autarquia com uma área metropolitana ou 
uma grande cidade, os problemas são imensos, as 
solicitações são permanentes e é esmagador. Eu 
fiz o melhor que pude; queria continuar, não vou 
dizer o contrário, mas é uma vida muito difícil. 

Por isso, há mais férias agora.

Agora há férias. Eu saí da autarquia deixando para 
trás cinquenta e tal dias de férias (risos). 

Tenho - também porque não consigo estar de 
outra maneira - muito trabalho, muito 
empenhamento, permito-me organizar de forma 
diferente, permito-me estudar coisas com tempo, 
que antes não tinha, ler coisas até de áreas não só 
da saúde, mas da economia e de outras áreas que 
me interessam e que me ajudam a perceber 
melhor o mundo em que estamos, e isso é bom. 
Mas tenho pena de não ter continuado, tenho, 
isso é evidente. 

Nós ganhámos um prémio... A pandemia não teve 
só coisas más. Quando começou a pandemia, 
ninguém sabia muito bem como se organizar e 
ninguém falava uns com os outros. Os hospitais 
não falam com o ACES, e o delegado de saúde 
tem um poder próprio. Cada um trata do seu 
reduto e não quer saber o que se passa com os 
outros. 

E nós percebemos, ali, que havia protagonistas 
capazes de entender isso, de que isso não ia 
resultar. Portanto, o que é que fizemos? Criámos 
um encontro semanal, que aconteceu durante 
toda a pandemia, até ao verão de 2021, com o 
presidente da câmara, com o diretor do ACES e o 
presidente do conselho clínico, o delegado de 
saúde, o responsável da Segurança Social e o 
diretor do hospital. Isto também funcionou porque 
aquelas pessoas estiveram disponíveis para isso e 
criou-se ligação, confiança, resolveram-se imensos 
problemas que, de outra maneira, não se 
conseguiriam resolver. 

Em Loures, percebemos que era preciso saber 
onde é que estavam concentrados os casos. Nessa 
primeira fase, não estava disseminado mas 
ninguém conseguia dizer isso, os sistemas de 
informação na saúde são uma coisa um bocadinho 
surreal, para não dizer outra coisa. E o que é que 
nós fazíamos? A saúde pública, à sexta-feira, 
retirava, anonimizava, os dados dos novos casos, 
dava-nos apenas o código postal ou uma morada 
não identificativa e nós, porque a saúde não 
conseguia fazer isso, púnhamos aquilo - ao 
princípio um a um - num mapa. Onde havia mais 
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pontinhos concentrados era onde estavam os 
focos. Eram zonas pobres, não só bairros 
municipais mas também alguns bairros pobres. 
Porque é que aquelas pessoas se contagiavam e 
continuavam a contagiar? Porque muitas delas 
tinham de continuar a trabalhar, porque eram 
pessoas com profissões precárias, que se não 
trabalhassem não ganhavam. E nós fizemos 
equipas multidisciplinares - depois apareceram na 
lei mas inventámos ali - que tinham alguém da 
saúde, normalmente uma equipa de enfermagem, 
alguém da Segurança Social para atribuir apoios 
imediatamente, alguém da Câmara e da Proteção 
Civil da Câmara, para dar outro tipo de apoios e 
ver as condições de habitabilidade, e foram-se 
visitar todos os casos, todos. 

Durante uma série de dias, semanas, foram a casa 
de todos e aí faziam teste a toda a gente que lá 
estava, viam as condições de habitabilidade, se 
havia condições de isolamento ou não, se não 
houvesse tinha de se encontrar uma solução nas 
pousadas de juventude ou pela Segurança Social, 
e apoio clínico e apoio de alimentação, vestuário, 
subsídios, mas atribuídos de imediato porque a 
equipa estava ali toda. E isso é que fez quebrar. 
Depois, isso passou para os outros concelhos e 
até foi repetido na legislação e foi um exemplo de 
como as coisas devem funcionar. 

Há, todos os anos, um prémio de políticas 
públicas do instituto do ISCTE e nós 
candidatámos o nosso modelo organizativo que 
ganhou o Prémio. Tinha uma grelha para se 
preencher, quanto de investimento, quanto de 
recursos humanos e era tudo zero; não havia mais 
recursos humanos nem mais investimento, era 
apenas a coordenação, era uma maneira de 
gestão conjunta. E isso foi uma experiência 
magnífica, dentro daquela desgraça toda, e a mim 
mostrou-me como é possível trabalhar de outra 
forma.

Havia duas coisas muito importantes no modelo. 
Uma delas era a autonomia da decisão. Nós 
estávamos ali, os dirigentes máximos, e 
decidíamos logo. E outra coisa era que a saúde e 
a Segurança Social não tinham o conhecimento 
que a Câmara tinha e que os técnicos da Câmara 
tinham. Os técnicos da Câmara, nalguns sítios, 
sabiam os nomes das pessoas, sabiam quem é 
que vivia em cada casa, sabiam quais os 
problemas mais complicados, pela natureza 
própria do seu trabalho e, portanto, a junção de 
todos esses conhecimentos foi absolutamente 
preciosa. 

Ficámos todos amigos. No outro dia, encontrei o 
diretor do ACES e o presidente do hospital, num 
encontro de administradores hospitalares e 
estávamos a conversar e passa alguém e diz: Olha 
a equipa de Loures! Por isso, aquilo foi falado. 
Agora, não sei como as coisas estão. 

Foram tempos extraordinários para todos nós.

Uma das UCC tinha uma chefe, a Enfermeira 
Silvia, uma profissional extraordinária e que tinha 
uma capacidade de mobilização da sua equipa 
enorme. Por exemplo, houve uma altura em que 
nós, na Câmara, achámos que era preciso abrir os 
centros de dia porque os idosos não podiam 
continuar em casa isolados, que isso tinha um 
prejuízo imenso. E pensámos como seria e então 
montámos um trabalho conjunto. No dia em que o 
centro de dia abria, a UCC ia lá e testava toda a 
gente e fazia a avaliação de toda a gente e um ou 
outro ia para o hospital porque estavam com 
problemas respiratórios, os que estavam positivos 
iam para o isolamento. E o centro de dia 
começava a ter outra vez vida.

Isso é muito interessante porque, na verdade, é 
uma decisão pelo não facilitismo.

Noutra situação, nós diríamos que gostávamos de 
abrir o centro de dia, a saúde pública diria que 
não havia condições pela pandemia e acabou, 
ficava assim. E não foi, conversámos, organizámos 
e aqueles idosos voltaram à vida.

A atual equipa ministerial tem, pela primeira 
vez, uma Secretária de Estado da Promoção da 
Saúde, qual é a expectativa?

Os títulos não fazem as práticas. Se me 
perguntarem se é um sinal positivo, sim, é um 
sinal positivo, mas vamos ver qual é a prática. 
Ainda não tem o relatório de acesso e há vários 
problemas de promoção da saúde que tiveram 
resultados muito negativos no ano 2021. O 
tabagismo caiu brutalmente, em termos de 
consultas e pessoas acompanhadas, e tudo o 
mais. A saúde reprodutiva a mesma coisa, que é 
uma área absolutamente fundamental, a saúde 
escolar a mesma coisa, a diabetes a mesma coisa. 

Por isso, espero que a existência de uma 
Secretaria de Estado possa alterar isto. Mas acho 
que uma grande parte destes programas e da 
promoção da saúde depende do funcionamento 
dos cuidados primários de saúde. E, se não se 
resolver esse problema, podemos ter uma equipa 
espetacular no Ministério, uma equipa espetacular 
na DGS que depois, no terreno, as coisas não vão 
acontecer porque não há tempo para atender as 
pessoas, não há médicos nem enfermeiros para 
fazer o acompanhamento das doenças e a questão 
não se vai resolver. A promoção da saúde acho 
que está umbilicalmente ligada aos cuidados 
primários de saúde. Não é só isso, claro, mas é aí 
que se joga o fundamental da maioria dessas 
questões e, se eles não funcionarem, isso não vai 
funcionar. 

Já se falou aqui muito de enfermeiros. Os 
enfermeiros além da competência técnica têm 
muito a competência de amparar e de cuidar. 
Relaciona-se com essa competência na 
qualidade de cuidador informal?

Sim, claro. Fiquei amigo de vários enfermeiros e, 
tanto eu como a minha mulher, continuamos em 
contacto com muitos deles, alguns são amigos de 
casa, agora. 

Os enfermeiros trouxeram, nos últimos 20-30 
anos, uma humanização aos cuidados 
absolutamente fundamental, hoje em dia. E vou 
dizer aqui uma coisa que deve ser dita com toda a 
clareza - isso hoje é aceite até pelos médicos, que 
é um facto muito importante. Isto é, a 
competência própria dos enfermeiros, a 
disponibilidade para eles desempenharem mais 
tarefas, o papel fundamental que desempenham 
no cuidar dos doentes, seja no internamento, seja 
no centro de saúde, seja na comunidade, é hoje 
absolutamente fundamental. Diria que é uma 
classe profissional que, nos últimos anos, 
assumiu um papel preponderante e é 
responsável por grandes melhorias no Serviço 
Nacional de Saúde. Não tenho a menor dúvida 
disso. Tinha já essa convicção quando participei 
na criação da Ordem dos Enfermeiros. 

Um dos primeiros debates a que fui, quando fui 
para a Assembleia da República, foi um debate no 
Hotel Penta sobre a criação da Ordem. E eu, que 
não sabia nada de saúde nessa altura - porque eu 
era da Juventude Comunista, trabalhava como 
animador cultural, tinha acabado a licenciatura em 
direito, e era saudável - fui um bocado 
assustado, mas tive uma conversa prévia com 
uma pessoa chamada Maria Augusta de Sousa, 
que me ajudou muito nesses tempos, e cheguei 
lá, não só com a consciência do que estava em 
jogo, como absolutamente convencido que era 
uma decisão importante, não pela criação de 
uma Ordem em si, porque as Ordens têm todo um 
peso que, às vezes, pode ser um obstáculo ao 
desenvolvimento de algumas políticas e 
contraditório, mas pela necessidade de 
valorização desta profissão de enfermagem. É 
claro que correu muito bem porque a maioria dos 
que estavam na assistência eram enfermeiros e 
tive a sorte de haver um representante de outro 
partido, que foi dizer que achava péssimo haver 
uma Ordem dos Enfermeiros. Foi assim o meu 
primeiro grande embate com uma plateia de 
gente da saúde.

Apercebemo-nos que o seu filho fez 7 anos há 
uns dias. O que é que isso significa para si?

É espetacular. É um rapaz que é um lutador. As 
situações não são todas iguais, tem as suas 
limitações, mas tem uma vida normal, entrou para 
o 1º ano e para nós é um grande orgulho ver 
como ele chegou ali. Para nós e para os 
profissionais, recebemos mensagens dos 
enfermeiros. 

Outro dia, fui com o Jerónimo de Sousa visitar a 
Estefânia porque decidimos que era um sítio 
importante para ele ir, para dar visibilidade. A 
direção do hospital levou-nos a visitar a urgência, 
que teve obras e está melhor. E chegámos à UCIN 
e estava lá o médico que já lá estava na altura e 
demos logo um abraço. É tudo assim muito 
emocionante. 

Os miúdos prematuros, que são cada vez mais, 
sobretudo os grandes prematuros, que são 
aqueles que têm mais necessidades e sequelas, 
exigem acompanhamento a tempo inteiro e, por 
isso, ser cuidador de um destes miúdos, significa 
que, para um dos pais, - e normalmente é a mãe, 
continua a ser assim - isso significa uma anulação 
da sua vida e uma série de dificuldades. Por 
exemplo, um dos dias mais felizes e mais 
aterrorizadores da nossa vida foi quando ele foi 
para casa. Porque ele estava lá, com os monitores, 
os enfermeiros, os médicos, tudo o que fosse 
preciso e, de repente, levámo-lo para casa. Com 
oxigénio, durante dois anos, com o monitor 
cardiorrespiratório, com o oxigénio na cânula. 
Nós treinámos porque aquilo tinha de ser mudado 

de x em x tempo e o que acontecia era que 
quando íamos ao hospital mudar, mudava eu, para 
treinar. E aconteceu duas vezes, uma vez a mim, 
outra à minha mulher, ele descanular-se e 
estávamos sozinhos, em casa. Tinha de se canular 
rapidamente senão ele asfixiava, o problema dele 
era que a traqueia colapsava.

É reação e treino porque se não treinarmos não 
conseguimos, aquilo não é simples. Uma vez, ele 
teria 3 anos, foi ao bloco operatório para fazer 
uma broncoscopia para ver se a estenose da 
traqueia estava boa, se dava para descanular. Uma 
vez por ano, ele ia fazer isso. E então tínhamos 
que ir, ficávamos numa das enfermarias à espera 
para depois, quando chegasse a hora, entrar. O 
que aconteceu foi que ele descanulou-se dez 
minutos antes de ir para o bloco. Nenhuma das 
duas colegas enfermeiras que ali estavam sabia 
canular, ficaram aflitas, na mudança de turno. E 
tive de ser eu a fazer porque tem de ser muito 
rápido. Nós depois dissemos no serviço de 
otorrino e passou a haver um aviso a dizer que 
sempre que houvesse mudança de cânulas se 
chamasse enfermeiros do serviço tal para virem 
treinar. Alguma coisa melhorou.

Sim, só se aprende fazendo.

Agora ele está ótimo. É rapaz muito esperto, 
muito vivo, gosta de representar e de cantar. Acho 
que vai ser artista. E agora vai ter outras coisas, 
umas que têm a ver com a prematuridade e outras 
que são as coisas que os outros meninos também 
têm. E isso é ótimo.
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Estamos numa encruzilhada difícil em que se 
confrontam formas de ver a sociedade diversas e 
em que há, claramente, uma contradição entre os 
que consideram que é possível continuar neste 
caminho de agravamento das desigualdades, que 
também tem consequências gravíssimas ao nível 
ambiental, e quem as combate. 

Precisamos ter, a todos os níveis, incluindo na 
saúde, outra política, que permita aos países 
desenvolverem-se, que permita aos países terem 
serviços públicos que garantam qualidade de vida à 
sua população e uma distribuição da riqueza que 
seja mais justa, que permita às pessoas viver com 
dignidade. E isso também tem consequências na 
democracia porque é evidente que uma sociedade 
onde a desigualdade é cada vez maior, onde o 
sentimento de injustiça e de desamparo é cada vez 
maior, é uma sociedade cada vez mais permeável 
aos populismos. 
 
Nesse aspeto, o Serviço Nacional de Saúde é talvez 
uma das peças mais centrais porque é um serviço 
universal que garante aos pobres e aos ricos uma 
coisa que é essencial à vida, que é o seu direito à 
saúde, os cuidados de saúde necessários na 
doença, mas também a promoção e a prevenção da 
saúde numa sociedade moderna e evoluída em que 
queremos que as pessoas tenham não só 
tratamento para a doença, mas que estejam o 
menos possível doentes e que tenham uma vida 
com qualidade. O Serviço Nacional de Saúde é 
hoje um terreno fundamental de combate político 
porque aqui se vão confrontar as linhas 
contraditórias, entre os que acham que tudo na 
vida e na sociedade pode ser privatizado e os que 
acham que o papel das sociedades e dos Estados 
que as estruturam é garantir justiça e acesso a 
direitos fundamentais. 

5ara garantir o acesso universal = 
sa:de, neste momento, o ponto 
mais importante 7 a quest6o dos 
profissionais. (e n6o se tomarem 
medidas para reter e para cativar os 
profissionais para o (ervi9o 
"acional de (a:de, ele vai continuar 
a definhar, a ter menor capacidade 
e a brecha torna-se definitiva. 
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Os profissionais de saúde têm capacidades de 
organizar e de gerir, sabem melhor que ninguém o 
que é preciso para os seus colegas e para o 
funcionamento dos seus serviços. Os enfermeiros 
são disso um bom exemplo. Os enfermeiros têm na 
sua formação base uma formação de gestão, algo 
altamente inovador quando a enfermagem se 
começou a desenvolver e se criou a Ordem, de que 
eu tenho muito orgulho em ter participado porque 
foi um momento de valorização da profissão da 
enfermagem, mas também de valorização e de 
modernização do conjunto das profissões da saúde. 
A valorização dos enfermeiros abriu caminho aos 
técnicos superiores de saúde, aos terapeutas, aos 
técnicos de diagnóstico, e isso beneficiou o 
conjunto do funcionamento do Serviço Nacional de 
Saúde. É preciso valorizar os profissionais, 
garantir-lhes boas condições de trabalho, uma 
carreira e perspetiva de progressão. 

A carreira é muito importante, a remuneração é 
muito importante, as condições de trabalho nos 
serviços são muito importantes. E é preciso criar 
uma opção de dedicação exclusiva, que seja 
altamente valorizada, em termos remuneratórios e 
noutros aspetos, que cative as pessoas a ficarem, 
porque muitos profissionais gostariam de poder 
estar só no Serviço Nacional de Saúde se isso fosse 
compatível com a sua vida, com as suas exigências 
financeiras, porque isso é que lhes dá uma maior 
estabilidade para fazer o seu trabalho, para 
poderem progredir na profissão, para aprender 
mais e para poderem ter maior conciliação com a 
vida familiar. É um absurdo, por exemplo, que as 
ARS tenham estado a fazer contratos de quatro 
meses com os enfermeiros, durante a pandemia, 
quando os enfermeiros são necessários de forma 
permanente.

Há sempre gente nova a entrar e a sair e, ao 
mesmo tempo, não há as mesmas condições que 
havia há umas décadas para a integração de quem 
vem de novo em condições de rapidamente 
aprender e de se tornar um bom profissional, 
integrado numa equipa. Aliás, o Relatório da 
Primavera deste ano, do Observatório Português 
dos Sistemas de Saúde, refere, a propósito da 
suposta perda de produtividade, a questão da 
disrupção nas equipas.

Outra coisa, igualmente importante, é que é um 
sistema que procura dividir os profissionais. Não 
pode haver discriminação entre profissionais que 
têm um trabalho idêntico, têm que ter as mesmas 
condições e poder todos aproveitar das melhores 

condições possíveis. A falta disso cria animosidade, 
atrito e desgaste, que são também razões para 
alimentar a desilusão com o serviço público.

Temos uma situação gravíssima de falta de 
enfermeiros e de médicos. Fala-se muito em 
choques fiscais e choques tecnológicos, mas devia 
haver um choque de recursos humanos, de 
investimento nos cuidados primários, porque isso 
aliviaria todo o funcionamento do Serviço Nacional 
de Saúde. Acompanharia melhor as doenças 
crónicas, evitaria tantas idas às urgências, que é 
uma coisa que atrofia completamente o 
funcionamento dos hospitais. 

Outro aspeto a considerar é que as unidades têm 
muito pouca autonomia e isso é contra a boa 
gestão. Porque se uma unidade, para comprar um 
aparelho novo para a imagiologia, tem de pedir 
autorização ao Ministério da Saúde e fica dois anos 
à espera é evidente que isso não pode ser boa 
gestão. 

O problema é que tudo é comandado pelo défice. 
Não há formalmente cativações no Orçamento da 
Saúde mas, na prática, há porque é o tempo que lá 
demora. É muitíssimo grave se o Ministério das 
Finanças só deixa sair 10% do que lá entra durante 
um ano, porque está a fazer uma cativação. Há 
relatos de unidades hospitalares de orçamentos 
que só são aprovados a meio do ano, ou mesmo 
depois disso, e depois já não há tempo para os 
concretizar. Isso é um garrote para que não se 
invista, para que não se compre o que é preciso e, 
na prática, leva a uma degradação do serviço.

O fator mais imediato e mais potenciador das 
dificuldades em saúde é o agravamento da situação 
económica e social. As pessoas estão em situações 
de pior habitabilidade, como já acontece com 
centenas de milhar de pessoas, tendem a ter menos 
recursos para a sua alimentação e outros cuidados 
e, se o Serviço Nacional de Saúde também recua, 
os cuidados básicos de saúde ficam também 
arredados de uma grande parte da população. 

Apesar disto, não sou pessimista. Há problemas e 
dificuldades grandes, mas também há enormíssimas 
potencialidades e o trabalho sindical percebe isso, 
há movimentos inorgânicos e orgânicos, 
organizados e desorganizados de utentes, de 
pessoas que se juntam. 

É sinal de que isto ainda não acabou.
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Sou especialista em enfermagem de reabilitação e 
sempre trabalhei nos cuidados de saúde primários. 

Os cuidados de saúde primários são, desde a sua 
criação, em 1971, a base do serviço público de 
saúde, assumindo especial preponderância na 
resposta às necessidades de saúde das pessoas ao 
longo do seu ciclo de vida, incluindo a prevenção, o 
tratamento, a reabilitação, a saúde mental e os 
cuidados paliativos. Têm sofrido ao longo destes 
anos diversas transformações. 

Os enfermeiros souberam acompanhar e aproveitar 
o desenvolvimento da organização dos serviços e 
dos cuidados. Conquistado o direito universal à 
saúde, com a Constituição de 1976, 
consubstanciámos em 1979 com a criação do Serviço 
Nacional de Saúde. Os enfermeiros participaram na 
integração dos serviços médico-sociais nos serviços 
públicos, o que permitiu, em 1983, fundar os centros 
de saúde e a expansão desse mesmo Serviço 
Nacional de Saúde. 

É neste quadro que os enfermeiros conquistam o seu 
nível de formação para a prestação de cuidados, 
com a integração no sistema educativo nacional, 
pelo bacharelato e depois licenciatura, uma única 
carreira para todos os enfermeiros e a equiparação 
dos trabalhadores enfermeiros nos demais da função 
pública, o reconhecimento das especialidades com 
conteúdo funcional próprio, o REPE e o direito a 
pertencer à comunidade científica da saúde e, por 
fim, na Ordem dos Enfermeiros. 



Paralelamente, os enfermeiros dos cuidados de 
saúde primários conseguem uma compensação pela 
penosidade do seu trabalho, progredindo mais 
rapidamente e, naqueles em condições similares em 
estabelecimentos hospitalares, no alargamento do 
âmbito da aplicação do decreto-lei 62/79, de 30 de 
março. 

O SEP surge, neste período, por vontade natural de 
muitos, tendo também conseguido com o seu 
contributo e papel liderante conquistar o que se 
sonhava. 

Contudo, sob o argumento dos malefícios, do 
status quo hierárquico e centralista dos serviços, 
encetou-se uma mudança legislativa que culminou 
com a Lei de Bases da Saúde, de 1990. Mau 
prenúncio. 

Para além de não consolidar os cuidados de saúde 
primários, permite a abertura do setor privado da 
saúde. A intenção vai ganhando corpo e nos 
cuidados de saúde primários são experimentados 
projetos, em 1996 e 1997, que sustentam, em 2005, 
a transformação profunda das organizações. 

Em 2006-2007, nascem as primeiras Unidades de 
Saúde Familiares. Podemos então assistir às 
maravilhas da desburocratização, da descentralização 
da gestão, da autonomização da responsabilidade 
profissional, da definição de objetivos e estratégias 
que se delimitam por imperativos técnico-científicos. 
A aurora do dinamismo, da eficiência e da satisfação. 

Mas não é assim, Colegas. 

O que assistimos foi à entrada, em força, da 
chamada nova gestão pública nos cuidados de saúde 
primários. A introdução de mecanismos de 
mercado, de competitividade público-privada, de 
ferramentas de gestão privada e de contratação 
de bens e serviços. Esta abordagem fragmenta, 
desintegra e coloca em competição pessoas e 
serviços. É incapaz, pela sua tendência simplista, de 
responder a um problema social complexo. 
Perdeu-se a centralidade do cidadão. Pagam-se 
enfermeiros na rubrica dos produtos alimentares ou 
de higiene. Subcontrata-se, precariza-se, 
abandona-se a exclusividade. Perde-se massa 
salarial. Pontos e anos de serviço são deitados ao 
lixo. Para compensar, faz-se depender uma parte da 
remuneração individual do desempenho conjunto 
com outros, os incentivos. 

Se os cuidados de saúde primários são o laboratório 

da reforma do Serviço Nacional de Saúde então as 
Unidades de Saúde Familiares são definitivamente o 
tubo de ensaio. Dilui-se a autonomia hierárquica para 
indicadores, conceitos gerais, contratualizações, 
unidades de apoio à gestão, determinantes de 
saúde, rede de cuidados. 

Perfidamente, o patrão parece que perdeu o rosto, 
somos todos ou ninguém. Vincula-se o trabalho 
dos enfermeiros ao trabalho dos outros e faz-se 
depender horários, períodos de trabalho e 
salários dessa vinculação. São os incrementos. 
Observamos os constrangimentos das direções de 
enfermagem, com um raio de ação limitado à 
avaliação de desempenho e pouco mais. Avaliação 
que, por sua vez, se suporta nos sistemas 
informáticos de informação para que deles, 
exclusivamente, se possam retirar os dados que 
importam. E como poderia não ser se o contacto 
funcional entre avaliadores e avaliados, na maioria 
das situações, é quase inexistente. Não se entende. 
O Governo cria e implementa a reforma, espartilha 
unidades e depois afirma que não quer enfermeiros 
gestores nelas todas. Desinveste-se nos serviços, nos 
recursos, e deixam como única alternativa a 
municipalização. 

Passa a ser permitido aos municípios criar unidades 
de cuidados na comunidade. Precisamos de 
cuidados de saúde primários e de cuidados de 
enfermagem que deem uma resposta rápida e 
efetiva às alterações económicas, tecnológicas e 
demográficas, que reduzam os internamentos 
evitáveis, que integrem abordagens 
multiprofissionais centradas na complexidade e na 
relação da pessoa com a doença, que melhorem a 
segurança sanitária e as ameaças à saúde individual e 
coletiva, que construam resiliência, que permitam 
concretizar objetivos de desenvolvimento 
sustentável. Precisamos de conhecer as necessidades 
em cuidados de enfermagem, de saber mais sobre 
os enfermeiros nos cuidados de saúde primários. 

Sei que os enfermeiros não deixaram de sonhar. Eu 
não deixei e sei que o SEP não deixou de sonhar.
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sob o véu do Antropoceno (“época 
caracterizada pelos efeitos da atividade 
humana no clima e no funcionamento dos 
ecossistemas da Terra”, segundo o Dicionário 
Priberam), muitos outros efeitos se escondem e 
os dados traçam um retrato, no mínimo, 
temível: de acordo com a OMS, no ano 2000 as 
alterações climáticas causaram 150 mil vítimas 
mortais em todo o mundo, e em 2015 um 
estudo recente da organização previa que essas 
mortes aumentassem para 250 mil por ano, até 
2040, a nível mundial.

Filipe Duarte Santos, Presidente do Conselho 
Nacional de Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável e Especialista internacional em 
alterações climáticas, responde à pergunta que 
ficou lá atrás: “Além da seca, o risco de incêndio 
florestal e rural está a aumentar. [...] No que 
respeita à saúde, as ondas de calor são um 
problema complexo, porque com as ondas de 
calor há um aumento da morbilidade e da 
mortalidade, é uma coisa que está muito bem 
documentada. [...] E também há a questão das 
doenças transmitidas por vetores, por 
mosquitos ou carraças”.

Neste contexto, o especialista em alterações 
climáticas recorda um evento em particular que 
mostra que a ameaça de novas doenças 
não é só uma projeção futura: “Temos 
o exemplo de um caso que está 
muito bem documentado. Por 
volta de 2006-2007, fizemos 
um estudo para a Madeira, 
um plano estratégico de 
adaptação da Região 
Autónoma da Madeira 
às alterações 
climáticas, e 
advertimos, nesse 
estudo, para o risco 
da dengue, porque 

o clima está a tornar-se mais favorável à dengue. 
É um clima em que a dengue se reproduz com 
mais facilidade, em que tem melhores condições 
climáticas. Mas, para que haja dengue, é preciso 
que o patógeno seja introduzido. E o que se 
passou foi que, passado pouco tempo, a dengue 
apareceu na Madeira. Acabou por se controlar o 
surto”. O especialista alerta, contudo, que a par 
da dengue “há outras doenças, como a febre da 
carraça ou a malária - com a malária tem-se feito 
um grande esforço para a conter em diversas 
regiões do mundo, em Portugal também existia, 
mas foi erradicada. Nas doenças transmitidas por 
vetores, o risco aumenta, e outro tipo de risco que 
também aumenta são as doenças por zoonoses”. 
E estas acentuam o risco de novas pandemias.

A enfermeira Maria João Costa completa esta 
ideia: “Prediz-se que o aparecimento de novas 
doenças será precisamente uma das grandes 
consequências das alterações climáticas. Nós 
temos o exemplo de dois tipos de doenças, as 
zoonoses, transmitidas por animais, e as 
doenças transmitidas por vetores, 
essencialmente mosquitos e afins, que 
transmitem a doença para o homem também”. 
A também investigadora com enfoque no 
Desenvolvimento de Processos de 

Empoderamento Comunitário que promovam 
uma melhor e mais eficaz saúde 

ambiental face às Alterações 
Climáticas detalha: “Essas 

doenças, antigamente, no início 
do século, estavam resumidas 

e isoladas em determinados 
locais geográficos do 

mundo. Hoje, já não se 
passa o mesmo, 
exatamente pelo 
aumento da 
temperatura global”. E 
qual o perigo? “Esse 
aumento permite a 

migração desses parasitas, desses insetos, para 
outros locais geográficos. E então o que vamos ter 
a acompanhar essas migrações de insetos, de 
parasitas, de vírus? Vamos ter precisamente o 
aparecimento dessas doenças - e estamos a falar 
da dengue, da malária, no caso dos vetores, e da 
brucelose, da salmonela, no caso das zoonoses - 
cada vez mais em sítios onde não eram comuns.
O mesmo se passará com os vírus. O facto de 
haver um aumento de temperatura global vai 
permitir que essas espécies queiram encontrar 
condições de vida também mais adequadas para 
elas e assim fogem das condições e dos eventos 
atmosféricos extremos. E com isso vão sofrer as 
populações”.

Quem pensa que este é apenas um problema que 
irá afetar os países mais pobres, do hemisfério sul, 
desengane-se. “Isto não é um problema, 
obviamente, do continente africano, isto não é um 
problema do continente asiático, é um problema 
global. [...] Existe o tráfego aéreo, que é cada vez 
maior - devia ser menor mas é maior -, e muito 
mais facilmente as doenças serão transmitidas e 
migrarão para outros locais geográficos. Cabe-nos 
a nós, também, ter um papel de sensibilização 
através de campanhas, através de informação às 
comunidades, de que isto não é um problema dos 
outros, isto é um problema global”, assevera 
Maria João Costa.

É certo que o cenário é pouco animador, mas é 
possível minimizar, ao nível do impacto na saúde e 
nos serviços, estes potenciais problemas. Filipe 
Duarte Santos dá algumas pistas sobre como 
fazê-lo: da monitorização “das espécies envolvidas 
nas doenças transmitidas por vetores, verificando 
se os mosquitos estão com o patógeno”, à 
monitorização das zoonoses, a uma proteção 
efetiva das populações durante ondas de calor, 
sem esquecer a aposta na sensibilização para uma 
gestão eficiente da água, com o objetivo de 
minimizar a sua escassez, e a implementação de 
sistemas de alerta precoce de cheias e de outros 
fenómenos climáticos.
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De acordo com o Dicionário Priberam da Língua 
Portuguesa, “enfermeiro” significa “profissional 
de saúde, habilitado a cuidar de doentes em 
hospitais, clínicas, empresas, escolas, etc. ou no 
domicílio” e “pessoa que cuida carinhosamente 
de um doente”. Contudo, o enfermeiro Pedro 
Melo, Professor na Universidade Católica 
Portuguesa (UCP) e investigador no Centro de 
Investigação Interdisciplinar em Saúde da UCP, vai 
mais longe e defende que é necessário 
desconstruir na sociedade a visão que ainda 
persiste de se associar a enfermagem aos 
doentes. “A enfermagem cuida dos infirmes 
(segundo o Dicionário Priberam, “que não 
mostram firmeza”) e não dos doentes. Eu até me 
atreveria a dizer que a ciência de enfermagem, 
enquanto essência, foi das primeiras a surgir no 
contexto dos cuidados às pessoas precisamente 
porque cuidar de infirmezas é cuidar dos seres 
humanos, das pessoas humanas, em todas as 
dimensões da sua vida. E há aqui muitas questões 
interessantes, nomeadamente de que tipo de 
infirmezas é que os enfermeiros cuidam”.

Segundo este investigador, “os enfermeiros 
cuidam de três grandes tipos de infirmezas: as 
infirmezas dos processos intencionais, aquilo que 
nos leva todos os dias a tomarmos decisões sobre 
a nossa vida e que tem a ver com a nossa falta de 
conhecimentos, com as nossas crenças 
limitadoras, com os nossos próprios valores 
enquanto pessoas, que nos levam a decidir ter 
uma vida mais saudável ou não, proteger o 
ambiente ou não, tomar decisões de ser um pai 
que potencia num filho uma alimentação saudável 
e exercício ou não. Depois, os processos não 
intencionais, que são os fisiológicos, os 
enfermeiros obviamente têm de saber muito sobre 
fisiologia e anatomia porque também importa 
entender, por exemplo, porque é que um 
diabético não adere ao seu regime terapêutico. E 
depois há o terceiro e último tipo de processos, 
que são as interações com o ambiente”. 

Para Pedro Melo, “os enfermeiros são os 
profissionais que mais cultura geral devem ter - 
temos de perceber de economia, temos de 
perceber de sociologia, de antropologia. No 
mesmo exemplo que dei, não me adianta que o 
diabético tenha conhecimento sobre a toma da 
medicação, que tenha a hemoglobina glicada 

adequada, se depois não se informa como a sua 
religião, por exemplo, o condiciona a fazer jejum, 
no caso de ser muçulmano. Isto é ser enfermeiro”. 
É por isso que, para Pedro Melo, “a questão 
ambiental entra aqui de uma forma muito natural. 
Nós estamos a falar do ambiente onde as pessoas 
vivem e onde tomam decisões - processos 
intencionais - que podem trazer complicações 
sérias quer para a sua saúde física, quer para o 
ambiente onde vivem, e destruir o próprio local 
onde vivemos. Estamos a falar de uma área que os 
enfermeiros têm de ter interesse porque são os 
tais processos de interação com o ambiente”. 

A investigadora Maria João Costa complementa: 
“Os enfermeiros são grandemente responsáveis 
por manter ambientes seguros e de recuperação, 
são uma fonte de informação segura. Somos [os 
enfermeiros] das profissões mais numerosas do 
mundo e quando prestamos cuidados às pessoas, 
prestamos cuidados a indivíduos de várias 
culturas, de várias línguas e países, onde as 
alterações climáticas se fazem sentir a nível global. 
Daí a pertinência, também, de a nossa profissão 
estar envolvida na mitigação, e não só na 
mitigação, porque há coisas que não podem voltar 
atrás, mas também na adaptação às alterações 
climáticas. O Pedro deu o exemplo da diabetes, 
mas há mais exemplos que se podem dar, como a 
asma”. A investigadora nota que a classe tem o 
óbvio “papel na identificação dos problemas das 
pessoas e nos diagnósticos de enfermagem”, mas 
ressalva que o âmbito de atuação dos enfermeiros 
é muito mais amplo: “ao identificarmos, por 
exemplo, elementos de uma família que tenham 
sido diagnosticados com asma, temos as 
capacidades, os conhecimentos, as competências, 
para conseguir adaptar aquela família às 
alterações climáticas, que nem sempre se podem 
mitigar no município onde as pessoas vivem. O 
que se pode fazer é, muitas vezes, diminuir a 
exposição ao risco, proteger aquele ambiente, 
proteger aquela família e tentar aconselhá-los por 
forma a não se dar o agravamento da doença”.

Em agosto, a revista científica European Journal of 
Internal Medicine publicou um artigo intitulado 
“Physicians’ responsibility toward environmental 
degradation and climate change: A position paper 
of the European Federation of Internal Medicine” 
(em tradução livre “A responsabilidade dos 
médicos relativamente à degradação ambiental e 
às alterações climáticas: Um artigo de tomada de 
posição da Federação Europeia de Medicina 
Interna”). No artigo, os autores defendem que a 
saúde, enquanto setor, deve assumir um papel 

ativo relativamente às alterações climáticas, e 
indicam recomendações a serem aplicadas em 
diferentes âmbitos - nacional, hospitalar, 
federativo e pessoal. E embora se destinem aos 
médicos, a verdade é que os tópicos abordados 
podem ser transversais aos vários profissionais de 
saúde.

É neste sentido, aliás, que apontam as conclusões 
de um estudo coassinado por Maria João Costa, 
que será em breve publicado e se intitula 
“Heritage, Art, Creation For Climate Change - 
Living The City: Catalyzing Spaces For Learning, 
Creation And Action Towards Climate Change”, 
um projeto conjunto entre o CITAR (Centro de 
investigação em Ciência e Tecnologia das Artes), o 
CEGE (Centro de Estudos em Gestão e Economia), 
e o CIIS (Centro de Investigação Interdisciplinar 
em Saúde), alinhado com o Pacto Ecológico 
Europeu Green Deal ECO XXI, iniciativa da 
Comissão Europeia para que a Europa atinja a 
neutralidade carbónica em 2050.

Mas não só. “O enfermeiro, e, nomeadamente, o 
enfermeiro de saúde pública, é um dos 
stakeholders identificados neste combate às 
alterações climáticas. O papel da enfermagem 
na saúde pública é fundamental, nós somos 
profissionais-chave na promoção da saúde e, 
nomeadamente, na promoção da saúde pública, 
e temos tido um papel fundamental de 
liderança e de educação. E não apenas das 
comunidades, mas dos nossos pares, porque 
nem todos os enfermeiros se dedicam à saúde 
pública”, nota a enfermeira. Lá fora, exemplifica, 
esta missão é cada vez mais relevada. “Embora as 
alterações climáticas sejam transversais a todas as 
áreas, é muito importante aqui a educação dos 
nossos pares, dos estudantes de enfermagem, dos 
nossos colegas, e existem já projetos a nível 
internacional, nomeadamente nos Estados Unidos, 
cujo objetivo é precisamente esse: educar os 
profissionais de enfermagem, todos eles, atingir 
toda a classe profissional com conhecimento 
atualizado e com competências de promoção da 
saúde pública na área da prevenção das 
alterações climáticas. Isso é fundamental”.
 
O investigador Pedro Melo precisa que “a forma 
como os enfermeiros, em particular, podem 
contribuir para toda esta questão tem mesmo que 
ver com a natureza do que é ser enfermeiro e do 
que é a enfermagem. Um médico, um psicólogo, 
sabem fazer intervenções, há médicos da área das 
doenças que decorrem das alterações climáticas, 
mas é uma área muito restrita. Na área de que 

estamos a falar, precisamos de profissionais que 
ajudem as pessoas a ser mais firmes, quer nos 
processos intencionais, quer na proteção contra a 
doença nos processos não intencionais, quer nos 
processos de interação com o ambiente. 
Claramente os enfermeiros são diferentes e fazem 
a diferença”. Neste contexto, Maria João Costa 
assinala ainda que, numa sociedade em que uma 
percentagem significativa de pessoas não tem o 
nível de ensino secundário, a transmissão da 
evidência científica que vai sendo produzida 
sobre esta matéria cabe também à classe. “Nós 
somos a ponte para a população, somos os 
primeiros a lidar com as pessoas, com as 
comunidades, e somos os primeiros a ter essa 
evidência científica na mão e o poder de a 
traduzir para as populações”, defende.

O enfermeiro Rúben Fidalgo acrescenta uma 
outra perspetiva à problemática das alterações 
climáticas, colocando ênfase no tratamento dos 
resíduos hospitalares. Em Portugal, a atividade e 
a matéria-prima do setor da saúde representam 
4,8% das emissões nacionais, um valor acima da 
média da União Europeia, de acordo com um 
estudo publicado em 2019 pela ONG Health Care 
Without Harm com a consultora Arpus. “Esta 
questão dos resíduos era uma grande 
preocupação minha durante a Covid-19. Eu fiz 
parte da equipa que fez a reestruturação do meu 
serviço e dos cuidados hospitalares para 
adaptação à pandemia. [...] A realidade é que, 
nestes dois anos, produzimos lixo 
inadvertidamente. Ficámos muito assustados e 
preocupados, obviamente, mas sempre defendi, a 
título de exemplo, que não era 
boa ideia fazermos utilização 
da dupla luva. [...] Isto 
tudo trouxe uma 
produção de lixo enorme, 
uma sobreutilização de 
produtos e resíduos químicos 
para desinfeção, o que tem um 
impacto grande na nossa 
natureza. Imagine a quantidade 
de lixo que, 
nomeadamente, foi 
identificado como 
grupo de risco 
biológico, o grupo 
3 e 4, que carece 
de uma 
desinfeção 
térmica e que 
vai para aterros, 

que depois se imiscui nos nossos afluentes”, lamenta. 
Questionado sobre se existe uma consciência para 
este tema nos corredores das instituições de saúde 
em geral, Rúben Fidalgo diz que sim, mas defende a 
necessidade de serem criadas novas estratégias a 
este respeito em prol da preservação do ambiente e 
da diminuição da pegada ecológica: “Na separação 
de lixo hospitalar, nomeadamente os lixos limpos, 
plástico, papel, etc., a maior parte das empresas 
não o aceita para reciclagem, apesar de estar 
limpo. Porquê? Por receio de que possa vir 
contaminado, de que, por engano, possa ir 
misturado algo contaminado. Basta uma seringa 
que não foi utilizada ir misturada, isso gera logo 
desconforto aos profissionais da área da reciclagem. 
Como resultado, essas seringas, por exemplo, que 
são de plástico e podiam ser recicladas, são 
direcionadas como lixo contaminado para os aterros. 
Temos de mudar estratégias e mentalidades para 
lidar com os lixos”.

Resíduos cuja reciclagem seria evidente, em 
ambiente hospitalar nem sempre o é. “Por exemplo, 
o plástico podia ser separado, os invólucros dos 
soros, de várias coisas que usamos, podiam ser 
recicláveis. Há hospitais que, entretanto, 
conseguiram alguns acordos específicos com 
empresas de reciclagem de lixo, porque são locais e 
elas recebem-no separado. Na triagem desse lixo, se 
houver algum lixo contaminado, o hospital tem de 
recolher esse lote inteiro e levá-lo para aterro de 
risco biológico, o que me parece bem. Mas isto 
acontece pontualmente, em alguns hospitais que 
tenham feito esse acordo. Grandes hospitais, que 
têm outras preocupações, outras gestões, não fazem 
isso. Todo o lixo hospitalar ou é contaminado ou não 
é contaminado e é tratado assim, não há 
propriamente uma reciclagem. E nós produzimos 
plástico que podia ser reciclado às toneladas”, 
descreve o enfermeiro. 

Rúben Fidalgo mostra-se ainda preocupado pelo 
fornecimento hospitalar de produtos farmacêuticos. 
“Nós recebemos todos os fármacos embalados em 
caixinhas, individualmente, e recebemos dezenas de 
quantidades de fármacos. Se vêm para ambiente 
hospitalar, porque é que não vêm embalados em 
grandes dosagens? Estamos a produzir cartão que, 
como entra no hospital, não vai ser reciclado, vai 
para lixo não contaminado. Talvez o Ministério do 
Ambiente precisasse de desenvolver uma estratégia 
para tratar estes lixos. Só isto ia fazer uma diferença 
gigantesca”, acredita.
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A principal resposta às alterações climáticas passa 
pela mitigação e pela adaptação. Apesar daquilo 
que as projeções científicas permitem antever 
relativamente às alterações climáticas e aos seus 
efeitos - que inevitavelmente se traduzirão numa 
maior pressão sobre os serviços de saúde -, a 
verdade é que, como lamenta a enfermeira Maria 
João Costa, em Portugal persiste uma postura de 
impreparação a vários níveis - e o Serviço 
Nacional de Saúde não é exceção. “Estamos 
ainda muito aquém daquilo que é ideal. Nós 
somos muito maus na preparação, somos bons no 
‘em cima da hora’. Mas temos de estar 
preparados para um aumento de fluxo de pessoas 
às urgências, aos serviços de saúde [num 
contexto de catástrofe climática]. O que é certo é 
que ao nível do privado, das empresas privadas, 
existe o que é chamado de ‘health and safety’, 
‘higiene e segurança no trabalho’, em que são 
feitos simulacros com regularidade, quer nas 
áreas dos incêndios, quer na área dos 
acontecimentos, para que [os profissionais] 
possam saber agir e reagir perante esses mesmos 
eventos. O que é que acontece no Serviço 
Nacional de Saúde? Nós apenas lidamos com o 
que acontece, não nos preparamos”. 

Para a investigadora, a realização de simulacros e 
a criação de planos que incluam e preparem as 
populações são fundamentais. E nesses 
processos, acredita, os enfermeiros têm de ser 
protagonistas: “Precisamos de enfermeiros. 
Precisamos de enfermeiros que estejam prontos 
para preparar e planear esses simulacros nas 
instituições, sejam elas públicas ou privadas. Nós 
temos de preparar os serviços, temos de ter 
soluções, planos B para, pelo menos, o aumento 
do fluxo de pessoas nos serviços”. Um dos 
objetivos do projeto de investigação em que está 
de momento a participar é precisamente 
providenciar recomendações políticas a enviar 
para a Direção Geral de Saúde e para o Ministério 
da Saúde. “Essa [preparação], aliás, deverá ser 
uma das nossas recomendações. Nós não 
podemos, nem temos como, saber de tudo ao 
mesmo tempo, e, se temos de fazer formação e 
treino com regularidade - e estamos a falar de 
treinos anuais, pelo menos -, da mesma forma 
que se faz o suporte básico de vida, temos de 

preparar os nossos pares para a eventualidade 
de uma catástrofe. Se isso não acontecer, não 
há população que venha a poder lidar com 
nenhuma tragédia”, refere.

Outra tendência que se verifica em Portugal, 
acredita, é a de se considerar apenas as 
fatalidades num contexto de catástrofe. Porém, 
como adverte, há muito mais questões às quais 
é preciso dar respostas num momento desses. 
“Nós só pensamos nas fatalidades, após um 
evento atmosférico extremo, como um 
terramoto, na eventualidade de 
acontecer aqui na orla costeira, ao 
nível da área de Lisboa. Pensamos 
sempre nas fatalidades, nas 
pessoas que morreriam, mas não 
podemos pensar só nessas 
fatalidades, há todas as outras 
indiretas que vêm por acréscimo, 
pela descontinuidade de 
tratamentos, por exemplo. Vamos 
pensar num doente oncológico: os 
doentes oncológicos precisam de 
manter os ciclos de quimioterapia; se 
forem interrompidos, a probabilidade 
de isso vir a resultar numa morte 
prematura é elevadíssima”, adverte. 
Países como os Estados Unidos da 
América, por exemplo, têm já em prática 
mecanismos para que, na eventualidade de 
uma catástrofe deste tipo, os tratamentos 
oncológicos não sofram interrupções. 

Pedro Melo concorda com a colega sobre a 
premência de serem criadas comissões que 
discutam estes tópicos e que elaborem 
planos de ação que deem as respostas 
necessárias a quem, depois de um fenómeno 
climático extremo, continua a ter 
necessidades de saúde que precisam de ser 
asseguradas - sob pena de ver a sua própria 
vida em risco. E defende que a inclusão de 
enfermeiros nos contextos de planeamento e 
de decisão política enquanto consultores é 
fundamental. Dessa forma, é possível não só 
assegurar que, perante uma catástrofe climática 
como um terramoto, não existe “falta de treino, 
de preparação ou de conhecimento prévio”, 
mas também fazer entender aos decisores 
políticos “porque é que o [novo] aeroporto não 
pode estar em cima de uma falha e que, se a 
Ponte 25 de Abril cair, quem vive na Margem 
Sul e faz tratamentos oncológicos não vai a 
nado para Lisboa se sobreviver a um tsunami”.

reportagem



sob o véu do Antropoceno (“época 
caracterizada pelos efeitos da atividade 
humana no clima e no funcionamento dos 
ecossistemas da Terra”, segundo o Dicionário 
Priberam), muitos outros efeitos se escondem e 
os dados traçam um retrato, no mínimo, 
temível: de acordo com a OMS, no ano 2000 as 
alterações climáticas causaram 150 mil vítimas 
mortais em todo o mundo, e em 2015 um 
estudo recente da organização previa que essas 
mortes aumentassem para 250 mil por ano, até 
2040, a nível mundial.

Filipe Duarte Santos, Presidente do Conselho 
Nacional de Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável e Especialista internacional em 
alterações climáticas, responde à pergunta que 
ficou lá atrás: “Além da seca, o risco de incêndio 
florestal e rural está a aumentar. [...] No que 
respeita à saúde, as ondas de calor são um 
problema complexo, porque com as ondas de 
calor há um aumento da morbilidade e da 
mortalidade, é uma coisa que está muito bem 
documentada. [...] E também há a questão das 
doenças transmitidas por vetores, por 
mosquitos ou carraças”.

Neste contexto, o especialista em alterações 
climáticas recorda um evento em particular que 
mostra que a ameaça de novas doenças 
não é só uma projeção futura: “Temos 
o exemplo de um caso que está 
muito bem documentado. Por 
volta de 2006-2007, fizemos 
um estudo para a Madeira, 
um plano estratégico de 
adaptação da Região 
Autónoma da Madeira 
às alterações 
climáticas, e 
advertimos, nesse 
estudo, para o risco 
da dengue, porque 

o clima está a tornar-se mais favorável à dengue. 
É um clima em que a dengue se reproduz com 
mais facilidade, em que tem melhores condições 
climáticas. Mas, para que haja dengue, é preciso 
que o patógeno seja introduzido. E o que se 
passou foi que, passado pouco tempo, a dengue 
apareceu na Madeira. Acabou por se controlar o 
surto”. O especialista alerta, contudo, que a par 
da dengue “há outras doenças, como a febre da 
carraça ou a malária - com a malária tem-se feito 
um grande esforço para a conter em diversas 
regiões do mundo, em Portugal também existia, 
mas foi erradicada. Nas doenças transmitidas por 
vetores, o risco aumenta, e outro tipo de risco que 
também aumenta são as doenças por zoonoses”. 
E estas acentuam o risco de novas pandemias.

A enfermeira Maria João Costa completa esta 
ideia: “Prediz-se que o aparecimento de novas 
doenças será precisamente uma das grandes 
consequências das alterações climáticas. Nós 
temos o exemplo de dois tipos de doenças, as 
zoonoses, transmitidas por animais, e as 
doenças transmitidas por vetores, 
essencialmente mosquitos e afins, que 
transmitem a doença para o homem também”. 
A também investigadora com enfoque no 
Desenvolvimento de Processos de 

Empoderamento Comunitário que promovam 
uma melhor e mais eficaz saúde 

ambiental face às Alterações 
Climáticas detalha: “Essas 

doenças, antigamente, no início 
do século, estavam resumidas 

e isoladas em determinados 
locais geográficos do 

mundo. Hoje, já não se 
passa o mesmo, 
exatamente pelo 
aumento da 
temperatura global”. E 
qual o perigo? “Esse 
aumento permite a 

migração desses parasitas, desses insetos, para 
outros locais geográficos. E então o que vamos ter 
a acompanhar essas migrações de insetos, de 
parasitas, de vírus? Vamos ter precisamente o 
aparecimento dessas doenças - e estamos a falar 
da dengue, da malária, no caso dos vetores, e da 
brucelose, da salmonela, no caso das zoonoses - 
cada vez mais em sítios onde não eram comuns.
O mesmo se passará com os vírus. O facto de 
haver um aumento de temperatura global vai 
permitir que essas espécies queiram encontrar 
condições de vida também mais adequadas para 
elas e assim fogem das condições e dos eventos 
atmosféricos extremos. E com isso vão sofrer as 
populações”.

Quem pensa que este é apenas um problema que 
irá afetar os países mais pobres, do hemisfério sul, 
desengane-se. “Isto não é um problema, 
obviamente, do continente africano, isto não é um 
problema do continente asiático, é um problema 
global. [...] Existe o tráfego aéreo, que é cada vez 
maior - devia ser menor mas é maior -, e muito 
mais facilmente as doenças serão transmitidas e 
migrarão para outros locais geográficos. Cabe-nos 
a nós, também, ter um papel de sensibilização 
através de campanhas, através de informação às 
comunidades, de que isto não é um problema dos 
outros, isto é um problema global”, assevera 
Maria João Costa.

É certo que o cenário é pouco animador, mas é 
possível minimizar, ao nível do impacto na saúde e 
nos serviços, estes potenciais problemas. Filipe 
Duarte Santos dá algumas pistas sobre como 
fazê-lo: da monitorização “das espécies envolvidas 
nas doenças transmitidas por vetores, verificando 
se os mosquitos estão com o patógeno”, à 
monitorização das zoonoses, a uma proteção 
efetiva das populações durante ondas de calor, 
sem esquecer a aposta na sensibilização para uma 
gestão eficiente da água, com o objetivo de 
minimizar a sua escassez, e a implementação de 
sistemas de alerta precoce de cheias e de outros 
fenómenos climáticos.
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De acordo com o Dicionário Priberam da Língua 
Portuguesa, “enfermeiro” significa “profissional 
de saúde, habilitado a cuidar de doentes em 
hospitais, clínicas, empresas, escolas, etc. ou no 
domicílio” e “pessoa que cuida carinhosamente 
de um doente”. Contudo, o enfermeiro Pedro 
Melo, Professor na Universidade Católica 
Portuguesa (UCP) e investigador no Centro de 
Investigação Interdisciplinar em Saúde da UCP, vai 
mais longe e defende que é necessário 
desconstruir na sociedade a visão que ainda 
persiste de se associar a enfermagem aos 
doentes. “A enfermagem cuida dos infirmes 
(segundo o Dicionário Priberam, “que não 
mostram firmeza”) e não dos doentes. Eu até me 
atreveria a dizer que a ciência de enfermagem, 
enquanto essência, foi das primeiras a surgir no 
contexto dos cuidados às pessoas precisamente 
porque cuidar de infirmezas é cuidar dos seres 
humanos, das pessoas humanas, em todas as 
dimensões da sua vida. E há aqui muitas questões 
interessantes, nomeadamente de que tipo de 
infirmezas é que os enfermeiros cuidam”.

Segundo este investigador, “os enfermeiros 
cuidam de três grandes tipos de infirmezas: as 
infirmezas dos processos intencionais, aquilo que 
nos leva todos os dias a tomarmos decisões sobre 
a nossa vida e que tem a ver com a nossa falta de 
conhecimentos, com as nossas crenças 
limitadoras, com os nossos próprios valores 
enquanto pessoas, que nos levam a decidir ter 
uma vida mais saudável ou não, proteger o 
ambiente ou não, tomar decisões de ser um pai 
que potencia num filho uma alimentação saudável 
e exercício ou não. Depois, os processos não 
intencionais, que são os fisiológicos, os 
enfermeiros obviamente têm de saber muito sobre 
fisiologia e anatomia porque também importa 
entender, por exemplo, porque é que um 
diabético não adere ao seu regime terapêutico. E 
depois há o terceiro e último tipo de processos, 
que são as interações com o ambiente”. 

Para Pedro Melo, “os enfermeiros são os 
profissionais que mais cultura geral devem ter - 
temos de perceber de economia, temos de 
perceber de sociologia, de antropologia. No 
mesmo exemplo que dei, não me adianta que o 
diabético tenha conhecimento sobre a toma da 
medicação, que tenha a hemoglobina glicada 

adequada, se depois não se informa como a sua 
religião, por exemplo, o condiciona a fazer jejum, 
no caso de ser muçulmano. Isto é ser enfermeiro”. 
É por isso que, para Pedro Melo, “a questão 
ambiental entra aqui de uma forma muito natural. 
Nós estamos a falar do ambiente onde as pessoas 
vivem e onde tomam decisões - processos 
intencionais - que podem trazer complicações 
sérias quer para a sua saúde física, quer para o 
ambiente onde vivem, e destruir o próprio local 
onde vivemos. Estamos a falar de uma área que os 
enfermeiros têm de ter interesse porque são os 
tais processos de interação com o ambiente”. 

A investigadora Maria João Costa complementa: 
“Os enfermeiros são grandemente responsáveis 
por manter ambientes seguros e de recuperação, 
são uma fonte de informação segura. Somos [os 
enfermeiros] das profissões mais numerosas do 
mundo e quando prestamos cuidados às pessoas, 
prestamos cuidados a indivíduos de várias 
culturas, de várias línguas e países, onde as 
alterações climáticas se fazem sentir a nível global. 
Daí a pertinência, também, de a nossa profissão 
estar envolvida na mitigação, e não só na 
mitigação, porque há coisas que não podem voltar 
atrás, mas também na adaptação às alterações 
climáticas. O Pedro deu o exemplo da diabetes, 
mas há mais exemplos que se podem dar, como a 
asma”. A investigadora nota que a classe tem o 
óbvio “papel na identificação dos problemas das 
pessoas e nos diagnósticos de enfermagem”, mas 
ressalva que o âmbito de atuação dos enfermeiros 
é muito mais amplo: “ao identificarmos, por 
exemplo, elementos de uma família que tenham 
sido diagnosticados com asma, temos as 
capacidades, os conhecimentos, as competências, 
para conseguir adaptar aquela família às 
alterações climáticas, que nem sempre se podem 
mitigar no município onde as pessoas vivem. O 
que se pode fazer é, muitas vezes, diminuir a 
exposição ao risco, proteger aquele ambiente, 
proteger aquela família e tentar aconselhá-los por 
forma a não se dar o agravamento da doença”.

Em agosto, a revista científica European Journal of 
Internal Medicine publicou um artigo intitulado 
“Physicians’ responsibility toward environmental 
degradation and climate change: A position paper 
of the European Federation of Internal Medicine” 
(em tradução livre “A responsabilidade dos 
médicos relativamente à degradação ambiental e 
às alterações climáticas: Um artigo de tomada de 
posição da Federação Europeia de Medicina 
Interna”). No artigo, os autores defendem que a 
saúde, enquanto setor, deve assumir um papel 

ativo relativamente às alterações climáticas, e 
indicam recomendações a serem aplicadas em 
diferentes âmbitos - nacional, hospitalar, 
federativo e pessoal. E embora se destinem aos 
médicos, a verdade é que os tópicos abordados 
podem ser transversais aos vários profissionais de 
saúde.

É neste sentido, aliás, que apontam as conclusões 
de um estudo coassinado por Maria João Costa, 
que será em breve publicado e se intitula 
“Heritage, Art, Creation For Climate Change - 
Living The City: Catalyzing Spaces For Learning, 
Creation And Action Towards Climate Change”, 
um projeto conjunto entre o CITAR (Centro de 
investigação em Ciência e Tecnologia das Artes), o 
CEGE (Centro de Estudos em Gestão e Economia), 
e o CIIS (Centro de Investigação Interdisciplinar 
em Saúde), alinhado com o Pacto Ecológico 
Europeu Green Deal ECO XXI, iniciativa da 
Comissão Europeia para que a Europa atinja a 
neutralidade carbónica em 2050.

Mas não só. “O enfermeiro, e, nomeadamente, o 
enfermeiro de saúde pública, é um dos 
stakeholders identificados neste combate às 
alterações climáticas. O papel da enfermagem 
na saúde pública é fundamental, nós somos 
profissionais-chave na promoção da saúde e, 
nomeadamente, na promoção da saúde pública, 
e temos tido um papel fundamental de 
liderança e de educação. E não apenas das 
comunidades, mas dos nossos pares, porque 
nem todos os enfermeiros se dedicam à saúde 
pública”, nota a enfermeira. Lá fora, exemplifica, 
esta missão é cada vez mais relevada. “Embora as 
alterações climáticas sejam transversais a todas as 
áreas, é muito importante aqui a educação dos 
nossos pares, dos estudantes de enfermagem, dos 
nossos colegas, e existem já projetos a nível 
internacional, nomeadamente nos Estados Unidos, 
cujo objetivo é precisamente esse: educar os 
profissionais de enfermagem, todos eles, atingir 
toda a classe profissional com conhecimento 
atualizado e com competências de promoção da 
saúde pública na área da prevenção das 
alterações climáticas. Isso é fundamental”.
 
O investigador Pedro Melo precisa que “a forma 
como os enfermeiros, em particular, podem 
contribuir para toda esta questão tem mesmo que 
ver com a natureza do que é ser enfermeiro e do 
que é a enfermagem. Um médico, um psicólogo, 
sabem fazer intervenções, há médicos da área das 
doenças que decorrem das alterações climáticas, 
mas é uma área muito restrita. Na área de que 

estamos a falar, precisamos de profissionais que 
ajudem as pessoas a ser mais firmes, quer nos 
processos intencionais, quer na proteção contra a 
doença nos processos não intencionais, quer nos 
processos de interação com o ambiente. 
Claramente os enfermeiros são diferentes e fazem 
a diferença”. Neste contexto, Maria João Costa 
assinala ainda que, numa sociedade em que uma 
percentagem significativa de pessoas não tem o 
nível de ensino secundário, a transmissão da 
evidência científica que vai sendo produzida 
sobre esta matéria cabe também à classe. “Nós 
somos a ponte para a população, somos os 
primeiros a lidar com as pessoas, com as 
comunidades, e somos os primeiros a ter essa 
evidência científica na mão e o poder de a 
traduzir para as populações”, defende.

O enfermeiro Rúben Fidalgo acrescenta uma 
outra perspetiva à problemática das alterações 
climáticas, colocando ênfase no tratamento dos 
resíduos hospitalares. Em Portugal, a atividade e 
a matéria-prima do setor da saúde representam 
4,8% das emissões nacionais, um valor acima da 
média da União Europeia, de acordo com um 
estudo publicado em 2019 pela ONG Health Care 
Without Harm com a consultora Arpus. “Esta 
questão dos resíduos era uma grande 
preocupação minha durante a Covid-19. Eu fiz 
parte da equipa que fez a reestruturação do meu 
serviço e dos cuidados hospitalares para 
adaptação à pandemia. [...] A realidade é que, 
nestes dois anos, produzimos lixo 
inadvertidamente. Ficámos muito assustados e 
preocupados, obviamente, mas sempre defendi, a 
título de exemplo, que não era 
boa ideia fazermos utilização 
da dupla luva. [...] Isto 
tudo trouxe uma 
produção de lixo enorme, 
uma sobreutilização de 
produtos e resíduos químicos 
para desinfeção, o que tem um 
impacto grande na nossa 
natureza. Imagine a quantidade 
de lixo que, 
nomeadamente, foi 
identificado como 
grupo de risco 
biológico, o grupo 
3 e 4, que carece 
de uma 
desinfeção 
térmica e que 
vai para aterros, 

que depois se imiscui nos nossos afluentes”, lamenta. 
Questionado sobre se existe uma consciência para 
este tema nos corredores das instituições de saúde 
em geral, Rúben Fidalgo diz que sim, mas defende a 
necessidade de serem criadas novas estratégias a 
este respeito em prol da preservação do ambiente e 
da diminuição da pegada ecológica: “Na separação 
de lixo hospitalar, nomeadamente os lixos limpos, 
plástico, papel, etc., a maior parte das empresas 
não o aceita para reciclagem, apesar de estar 
limpo. Porquê? Por receio de que possa vir 
contaminado, de que, por engano, possa ir 
misturado algo contaminado. Basta uma seringa 
que não foi utilizada ir misturada, isso gera logo 
desconforto aos profissionais da área da reciclagem. 
Como resultado, essas seringas, por exemplo, que 
são de plástico e podiam ser recicladas, são 
direcionadas como lixo contaminado para os aterros. 
Temos de mudar estratégias e mentalidades para 
lidar com os lixos”.

Resíduos cuja reciclagem seria evidente, em 
ambiente hospitalar nem sempre o é. “Por exemplo, 
o plástico podia ser separado, os invólucros dos 
soros, de várias coisas que usamos, podiam ser 
recicláveis. Há hospitais que, entretanto, 
conseguiram alguns acordos específicos com 
empresas de reciclagem de lixo, porque são locais e 
elas recebem-no separado. Na triagem desse lixo, se 
houver algum lixo contaminado, o hospital tem de 
recolher esse lote inteiro e levá-lo para aterro de 
risco biológico, o que me parece bem. Mas isto 
acontece pontualmente, em alguns hospitais que 
tenham feito esse acordo. Grandes hospitais, que 
têm outras preocupações, outras gestões, não fazem 
isso. Todo o lixo hospitalar ou é contaminado ou não 
é contaminado e é tratado assim, não há 
propriamente uma reciclagem. E nós produzimos 
plástico que podia ser reciclado às toneladas”, 
descreve o enfermeiro. 

Rúben Fidalgo mostra-se ainda preocupado pelo 
fornecimento hospitalar de produtos farmacêuticos. 
“Nós recebemos todos os fármacos embalados em 
caixinhas, individualmente, e recebemos dezenas de 
quantidades de fármacos. Se vêm para ambiente 
hospitalar, porque é que não vêm embalados em 
grandes dosagens? Estamos a produzir cartão que, 
como entra no hospital, não vai ser reciclado, vai 
para lixo não contaminado. Talvez o Ministério do 
Ambiente precisasse de desenvolver uma estratégia 
para tratar estes lixos. Só isto ia fazer uma diferença 
gigantesca”, acredita.
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A principal resposta às alterações climáticas passa 
pela mitigação e pela adaptação. Apesar daquilo 
que as projeções científicas permitem antever 
relativamente às alterações climáticas e aos seus 
efeitos - que inevitavelmente se traduzirão numa 
maior pressão sobre os serviços de saúde -, a 
verdade é que, como lamenta a enfermeira Maria 
João Costa, em Portugal persiste uma postura de 
impreparação a vários níveis - e o Serviço 
Nacional de Saúde não é exceção. “Estamos 
ainda muito aquém daquilo que é ideal. Nós 
somos muito maus na preparação, somos bons no 
‘em cima da hora’. Mas temos de estar 
preparados para um aumento de fluxo de pessoas 
às urgências, aos serviços de saúde [num 
contexto de catástrofe climática]. O que é certo é 
que ao nível do privado, das empresas privadas, 
existe o que é chamado de ‘health and safety’, 
‘higiene e segurança no trabalho’, em que são 
feitos simulacros com regularidade, quer nas 
áreas dos incêndios, quer na área dos 
acontecimentos, para que [os profissionais] 
possam saber agir e reagir perante esses mesmos 
eventos. O que é que acontece no Serviço 
Nacional de Saúde? Nós apenas lidamos com o 
que acontece, não nos preparamos”. 

Para a investigadora, a realização de simulacros e 
a criação de planos que incluam e preparem as 
populações são fundamentais. E nesses 
processos, acredita, os enfermeiros têm de ser 
protagonistas: “Precisamos de enfermeiros. 
Precisamos de enfermeiros que estejam prontos 
para preparar e planear esses simulacros nas 
instituições, sejam elas públicas ou privadas. Nós 
temos de preparar os serviços, temos de ter 
soluções, planos B para, pelo menos, o aumento 
do fluxo de pessoas nos serviços”. Um dos 
objetivos do projeto de investigação em que está 
de momento a participar é precisamente 
providenciar recomendações políticas a enviar 
para a Direção Geral de Saúde e para o Ministério 
da Saúde. “Essa [preparação], aliás, deverá ser 
uma das nossas recomendações. Nós não 
podemos, nem temos como, saber de tudo ao 
mesmo tempo, e, se temos de fazer formação e 
treino com regularidade - e estamos a falar de 
treinos anuais, pelo menos -, da mesma forma 
que se faz o suporte básico de vida, temos de 

preparar os nossos pares para a eventualidade 
de uma catástrofe. Se isso não acontecer, não 
há população que venha a poder lidar com 
nenhuma tragédia”, refere.

Outra tendência que se verifica em Portugal, 
acredita, é a de se considerar apenas as 
fatalidades num contexto de catástrofe. Porém, 
como adverte, há muito mais questões às quais 
é preciso dar respostas num momento desses. 
“Nós só pensamos nas fatalidades, após um 
evento atmosférico extremo, como um 
terramoto, na eventualidade de 
acontecer aqui na orla costeira, ao 
nível da área de Lisboa. Pensamos 
sempre nas fatalidades, nas 
pessoas que morreriam, mas não 
podemos pensar só nessas 
fatalidades, há todas as outras 
indiretas que vêm por acréscimo, 
pela descontinuidade de 
tratamentos, por exemplo. Vamos 
pensar num doente oncológico: os 
doentes oncológicos precisam de 
manter os ciclos de quimioterapia; se 
forem interrompidos, a probabilidade 
de isso vir a resultar numa morte 
prematura é elevadíssima”, adverte. 
Países como os Estados Unidos da 
América, por exemplo, têm já em prática 
mecanismos para que, na eventualidade de 
uma catástrofe deste tipo, os tratamentos 
oncológicos não sofram interrupções. 

Pedro Melo concorda com a colega sobre a 
premência de serem criadas comissões que 
discutam estes tópicos e que elaborem 
planos de ação que deem as respostas 
necessárias a quem, depois de um fenómeno 
climático extremo, continua a ter 
necessidades de saúde que precisam de ser 
asseguradas - sob pena de ver a sua própria 
vida em risco. E defende que a inclusão de 
enfermeiros nos contextos de planeamento e 
de decisão política enquanto consultores é 
fundamental. Dessa forma, é possível não só 
assegurar que, perante uma catástrofe climática 
como um terramoto, não existe “falta de treino, 
de preparação ou de conhecimento prévio”, 
mas também fazer entender aos decisores 
políticos “porque é que o [novo] aeroporto não 
pode estar em cima de uma falha e que, se a 
Ponte 25 de Abril cair, quem vive na Margem 
Sul e faz tratamentos oncológicos não vai a 
nado para Lisboa se sobreviver a um tsunami”.

reportagem

A Crise Climática afeta todos os setores da sociedade.
 

A saúde e os seus profissionais não são exceção e a 
ligação é bastante inteligível: os efeitos das alterações 

climáticas na saúde humana irão, num futuro não tão 
distante assim, colocar sérios desafios aos serviços de 
saúde e aos seus profissionais, que serão chamados a 

responder à pressão que, incontornavelmente, 
se irá fazer sentir no setor. 
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Este ano, os sinais das alterações climáticas foram 
por demais evidentes - e mesmo assim, da COP 
27 (Cimeira do Clima), que decorreu há apenas 
algumas semanas, foram escassas as respostas 
efetivas a sair de encontro para uma crise que 
assola o mundo. Tanto lá fora, como por cá, em 
2022 não faltaram notícias sobre episódios 
climáticos extremos: das inundações no 
Paquistão - com 30 milhões de pessoas 
deslocadas das suas casas -, à pior seca dos 
últimos 40 anos no Corno de África - que está a 
colocar em risco 22 milhões de pessoas devido 
à fome, segundo a Organização das Nações 
Unidas (ONU), sem esquecer as repetidas ondas 
de calor, grandes incêndios e seca que afetaram 
o nosso país, em pleno continente europeu.

A ligação entre as alterações climáticas e a saúde 
e os seus profissionais é de tal forma evidente, 
que já na anterior COP 26, realizada em novembro 
de 2021, a saúde assumiu mesmo um papel de 
destaque, enquanto uma das áreas científicas 
prioritárias. Mereceu inclusivamente a elaboração 
de um relatório pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) intitulado “Climate change and 
health research: Current trends, gaps and 
perspectives for the future” (“Alterações climáticas 
e investigação em saúde: Tendências atuais, 
lacunas e perspetivas para o futuro”, numa 
tradução livre), que veio confirmar o interesse 
crescente da parte dos investigadores no 
cruzamento das áreas da saúde e das alterações 
climáticas na última década.
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Recentemente, a Covid-19 permitiu ao mundo um 
vislumbre do impacto que a ação humana pode 
ter sobre o ambiente e a natureza - e o papel 
fundamental dos profissionais de saúde e, em 
particular, dos enfermeiros -, mas a verdade é que, 

sob o véu do Antropoceno (“época 
caracterizada pelos efeitos da atividade 
humana no clima e no funcionamento dos 
ecossistemas da Terra”, segundo o Dicionário 
Priberam), muitos outros efeitos se escondem e 
os dados traçam um retrato, no mínimo, 
temível: de acordo com a OMS, no ano 2000 as 
alterações climáticas causaram 150 mil vítimas 
mortais em todo o mundo, e em 2015 um 
estudo recente da organização previa que essas 
mortes aumentassem para 250 mil por ano, até 
2040, a nível mundial.

Filipe Duarte Santos, Presidente do Conselho 
Nacional de Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável e Especialista internacional em 
alterações climáticas, responde à pergunta que 
ficou lá atrás: “Além da seca, o risco de incêndio 
florestal e rural está a aumentar. [...] No que 
respeita à saúde, as ondas de calor são um 
problema complexo, porque com as ondas de 
calor há um aumento da morbilidade e da 
mortalidade, é uma coisa que está muito bem 
documentada. [...] E também há a questão das 
doenças transmitidas por vetores, por 
mosquitos ou carraças”.

Neste contexto, o especialista em alterações 
climáticas recorda um evento em particular que 
mostra que a ameaça de novas doenças 
não é só uma projeção futura: “Temos 
o exemplo de um caso que está 
muito bem documentado. Por 
volta de 2006-2007, fizemos 
um estudo para a Madeira, 
um plano estratégico de 
adaptação da Região 
Autónoma da Madeira 
às alterações 
climáticas, e 
advertimos, nesse 
estudo, para o risco 
da dengue, porque 

o clima está a tornar-se mais favorável à dengue. 
É um clima em que a dengue se reproduz com 
mais facilidade, em que tem melhores condições 
climáticas. Mas, para que haja dengue, é preciso 
que o patógeno seja introduzido. E o que se 
passou foi que, passado pouco tempo, a dengue 
apareceu na Madeira. Acabou por se controlar o 
surto”. O especialista alerta, contudo, que a par 
da dengue “há outras doenças, como a febre da 
carraça ou a malária - com a malária tem-se feito 
um grande esforço para a conter em diversas 
regiões do mundo, em Portugal também existia, 
mas foi erradicada. Nas doenças transmitidas por 
vetores, o risco aumenta, e outro tipo de risco que 
também aumenta são as doenças por zoonoses”. 
E estas acentuam o risco de novas pandemias.

A enfermeira Maria João Costa completa esta 
ideia: “Prediz-se que o aparecimento de novas 
doenças será precisamente uma das grandes 
consequências das alterações climáticas. Nós 
temos o exemplo de dois tipos de doenças, as 
zoonoses, transmitidas por animais, e as 
doenças transmitidas por vetores, 
essencialmente mosquitos e afins, que 
transmitem a doença para o homem também”. 
A também investigadora com enfoque no 
Desenvolvimento de Processos de 

Empoderamento Comunitário que promovam 
uma melhor e mais eficaz saúde 

ambiental face às Alterações 
Climáticas detalha: “Essas 

doenças, antigamente, no início 
do século, estavam resumidas 

e isoladas em determinados 
locais geográficos do 

mundo. Hoje, já não se 
passa o mesmo, 
exatamente pelo 
aumento da 
temperatura global”. E 
qual o perigo? “Esse 
aumento permite a 

migração desses parasitas, desses insetos, para 
outros locais geográficos. E então o que vamos ter 
a acompanhar essas migrações de insetos, de 
parasitas, de vírus? Vamos ter precisamente o 
aparecimento dessas doenças - e estamos a falar 
da dengue, da malária, no caso dos vetores, e da 
brucelose, da salmonela, no caso das zoonoses - 
cada vez mais em sítios onde não eram comuns.
O mesmo se passará com os vírus. O facto de 
haver um aumento de temperatura global vai 
permitir que essas espécies queiram encontrar 
condições de vida também mais adequadas para 
elas e assim fogem das condições e dos eventos 
atmosféricos extremos. E com isso vão sofrer as 
populações”.

Quem pensa que este é apenas um problema que 
irá afetar os países mais pobres, do hemisfério sul, 
desengane-se. “Isto não é um problema, 
obviamente, do continente africano, isto não é um 
problema do continente asiático, é um problema 
global. [...] Existe o tráfego aéreo, que é cada vez 
maior - devia ser menor mas é maior -, e muito 
mais facilmente as doenças serão transmitidas e 
migrarão para outros locais geográficos. Cabe-nos 
a nós, também, ter um papel de sensibilização 
através de campanhas, através de informação às 
comunidades, de que isto não é um problema dos 
outros, isto é um problema global”, assevera 
Maria João Costa.

É certo que o cenário é pouco animador, mas é 
possível minimizar, ao nível do impacto na saúde e 
nos serviços, estes potenciais problemas. Filipe 
Duarte Santos dá algumas pistas sobre como 
fazê-lo: da monitorização “das espécies envolvidas 
nas doenças transmitidas por vetores, verificando 
se os mosquitos estão com o patógeno”, à 
monitorização das zoonoses, a uma proteção 
efetiva das populações durante ondas de calor, 
sem esquecer a aposta na sensibilização para uma 
gestão eficiente da água, com o objetivo de 
minimizar a sua escassez, e a implementação de 
sistemas de alerta precoce de cheias e de outros 
fenómenos climáticos.
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De acordo com o Dicionário Priberam da Língua 
Portuguesa, “enfermeiro” significa “profissional 
de saúde, habilitado a cuidar de doentes em 
hospitais, clínicas, empresas, escolas, etc. ou no 
domicílio” e “pessoa que cuida carinhosamente 
de um doente”. Contudo, o enfermeiro Pedro 
Melo, Professor na Universidade Católica 
Portuguesa (UCP) e investigador no Centro de 
Investigação Interdisciplinar em Saúde da UCP, vai 
mais longe e defende que é necessário 
desconstruir na sociedade a visão que ainda 
persiste de se associar a enfermagem aos 
doentes. “A enfermagem cuida dos infirmes 
(segundo o Dicionário Priberam, “que não 
mostram firmeza”) e não dos doentes. Eu até me 
atreveria a dizer que a ciência de enfermagem, 
enquanto essência, foi das primeiras a surgir no 
contexto dos cuidados às pessoas precisamente 
porque cuidar de infirmezas é cuidar dos seres 
humanos, das pessoas humanas, em todas as 
dimensões da sua vida. E há aqui muitas questões 
interessantes, nomeadamente de que tipo de 
infirmezas é que os enfermeiros cuidam”.

Segundo este investigador, “os enfermeiros 
cuidam de três grandes tipos de infirmezas: as 
infirmezas dos processos intencionais, aquilo que 
nos leva todos os dias a tomarmos decisões sobre 
a nossa vida e que tem a ver com a nossa falta de 
conhecimentos, com as nossas crenças 
limitadoras, com os nossos próprios valores 
enquanto pessoas, que nos levam a decidir ter 
uma vida mais saudável ou não, proteger o 
ambiente ou não, tomar decisões de ser um pai 
que potencia num filho uma alimentação saudável 
e exercício ou não. Depois, os processos não 
intencionais, que são os fisiológicos, os 
enfermeiros obviamente têm de saber muito sobre 
fisiologia e anatomia porque também importa 
entender, por exemplo, porque é que um 
diabético não adere ao seu regime terapêutico. E 
depois há o terceiro e último tipo de processos, 
que são as interações com o ambiente”. 

Para Pedro Melo, “os enfermeiros são os 
profissionais que mais cultura geral devem ter - 
temos de perceber de economia, temos de 
perceber de sociologia, de antropologia. No 
mesmo exemplo que dei, não me adianta que o 
diabético tenha conhecimento sobre a toma da 
medicação, que tenha a hemoglobina glicada 

adequada, se depois não se informa como a sua 
religião, por exemplo, o condiciona a fazer jejum, 
no caso de ser muçulmano. Isto é ser enfermeiro”. 
É por isso que, para Pedro Melo, “a questão 
ambiental entra aqui de uma forma muito natural. 
Nós estamos a falar do ambiente onde as pessoas 
vivem e onde tomam decisões - processos 
intencionais - que podem trazer complicações 
sérias quer para a sua saúde física, quer para o 
ambiente onde vivem, e destruir o próprio local 
onde vivemos. Estamos a falar de uma área que os 
enfermeiros têm de ter interesse porque são os 
tais processos de interação com o ambiente”. 

A investigadora Maria João Costa complementa: 
“Os enfermeiros são grandemente responsáveis 
por manter ambientes seguros e de recuperação, 
são uma fonte de informação segura. Somos [os 
enfermeiros] das profissões mais numerosas do 
mundo e quando prestamos cuidados às pessoas, 
prestamos cuidados a indivíduos de várias 
culturas, de várias línguas e países, onde as 
alterações climáticas se fazem sentir a nível global. 
Daí a pertinência, também, de a nossa profissão 
estar envolvida na mitigação, e não só na 
mitigação, porque há coisas que não podem voltar 
atrás, mas também na adaptação às alterações 
climáticas. O Pedro deu o exemplo da diabetes, 
mas há mais exemplos que se podem dar, como a 
asma”. A investigadora nota que a classe tem o 
óbvio “papel na identificação dos problemas das 
pessoas e nos diagnósticos de enfermagem”, mas 
ressalva que o âmbito de atuação dos enfermeiros 
é muito mais amplo: “ao identificarmos, por 
exemplo, elementos de uma família que tenham 
sido diagnosticados com asma, temos as 
capacidades, os conhecimentos, as competências, 
para conseguir adaptar aquela família às 
alterações climáticas, que nem sempre se podem 
mitigar no município onde as pessoas vivem. O 
que se pode fazer é, muitas vezes, diminuir a 
exposição ao risco, proteger aquele ambiente, 
proteger aquela família e tentar aconselhá-los por 
forma a não se dar o agravamento da doença”.

Em agosto, a revista científica European Journal of 
Internal Medicine publicou um artigo intitulado 
“Physicians’ responsibility toward environmental 
degradation and climate change: A position paper 
of the European Federation of Internal Medicine” 
(em tradução livre “A responsabilidade dos 
médicos relativamente à degradação ambiental e 
às alterações climáticas: Um artigo de tomada de 
posição da Federação Europeia de Medicina 
Interna”). No artigo, os autores defendem que a 
saúde, enquanto setor, deve assumir um papel 

ativo relativamente às alterações climáticas, e 
indicam recomendações a serem aplicadas em 
diferentes âmbitos - nacional, hospitalar, 
federativo e pessoal. E embora se destinem aos 
médicos, a verdade é que os tópicos abordados 
podem ser transversais aos vários profissionais de 
saúde.

É neste sentido, aliás, que apontam as conclusões 
de um estudo coassinado por Maria João Costa, 
que será em breve publicado e se intitula 
“Heritage, Art, Creation For Climate Change - 
Living The City: Catalyzing Spaces For Learning, 
Creation And Action Towards Climate Change”, 
um projeto conjunto entre o CITAR (Centro de 
investigação em Ciência e Tecnologia das Artes), o 
CEGE (Centro de Estudos em Gestão e Economia), 
e o CIIS (Centro de Investigação Interdisciplinar 
em Saúde), alinhado com o Pacto Ecológico 
Europeu Green Deal ECO XXI, iniciativa da 
Comissão Europeia para que a Europa atinja a 
neutralidade carbónica em 2050.

Mas não só. “O enfermeiro, e, nomeadamente, o 
enfermeiro de saúde pública, é um dos 
stakeholders identificados neste combate às 
alterações climáticas. O papel da enfermagem 
na saúde pública é fundamental, nós somos 
profissionais-chave na promoção da saúde e, 
nomeadamente, na promoção da saúde pública, 
e temos tido um papel fundamental de 
liderança e de educação. E não apenas das 
comunidades, mas dos nossos pares, porque 
nem todos os enfermeiros se dedicam à saúde 
pública”, nota a enfermeira. Lá fora, exemplifica, 
esta missão é cada vez mais relevada. “Embora as 
alterações climáticas sejam transversais a todas as 
áreas, é muito importante aqui a educação dos 
nossos pares, dos estudantes de enfermagem, dos 
nossos colegas, e existem já projetos a nível 
internacional, nomeadamente nos Estados Unidos, 
cujo objetivo é precisamente esse: educar os 
profissionais de enfermagem, todos eles, atingir 
toda a classe profissional com conhecimento 
atualizado e com competências de promoção da 
saúde pública na área da prevenção das 
alterações climáticas. Isso é fundamental”.
 
O investigador Pedro Melo precisa que “a forma 
como os enfermeiros, em particular, podem 
contribuir para toda esta questão tem mesmo que 
ver com a natureza do que é ser enfermeiro e do 
que é a enfermagem. Um médico, um psicólogo, 
sabem fazer intervenções, há médicos da área das 
doenças que decorrem das alterações climáticas, 
mas é uma área muito restrita. Na área de que 

estamos a falar, precisamos de profissionais que 
ajudem as pessoas a ser mais firmes, quer nos 
processos intencionais, quer na proteção contra a 
doença nos processos não intencionais, quer nos 
processos de interação com o ambiente. 
Claramente os enfermeiros são diferentes e fazem 
a diferença”. Neste contexto, Maria João Costa 
assinala ainda que, numa sociedade em que uma 
percentagem significativa de pessoas não tem o 
nível de ensino secundário, a transmissão da 
evidência científica que vai sendo produzida 
sobre esta matéria cabe também à classe. “Nós 
somos a ponte para a população, somos os 
primeiros a lidar com as pessoas, com as 
comunidades, e somos os primeiros a ter essa 
evidência científica na mão e o poder de a 
traduzir para as populações”, defende.

O enfermeiro Rúben Fidalgo acrescenta uma 
outra perspetiva à problemática das alterações 
climáticas, colocando ênfase no tratamento dos 
resíduos hospitalares. Em Portugal, a atividade e 
a matéria-prima do setor da saúde representam 
4,8% das emissões nacionais, um valor acima da 
média da União Europeia, de acordo com um 
estudo publicado em 2019 pela ONG Health Care 
Without Harm com a consultora Arpus. “Esta 
questão dos resíduos era uma grande 
preocupação minha durante a Covid-19. Eu fiz 
parte da equipa que fez a reestruturação do meu 
serviço e dos cuidados hospitalares para 
adaptação à pandemia. [...] A realidade é que, 
nestes dois anos, produzimos lixo 
inadvertidamente. Ficámos muito assustados e 
preocupados, obviamente, mas sempre defendi, a 
título de exemplo, que não era 
boa ideia fazermos utilização 
da dupla luva. [...] Isto 
tudo trouxe uma 
produção de lixo enorme, 
uma sobreutilização de 
produtos e resíduos químicos 
para desinfeção, o que tem um 
impacto grande na nossa 
natureza. Imagine a quantidade 
de lixo que, 
nomeadamente, foi 
identificado como 
grupo de risco 
biológico, o grupo 
3 e 4, que carece 
de uma 
desinfeção 
térmica e que 
vai para aterros, 

que depois se imiscui nos nossos afluentes”, lamenta. 
Questionado sobre se existe uma consciência para 
este tema nos corredores das instituições de saúde 
em geral, Rúben Fidalgo diz que sim, mas defende a 
necessidade de serem criadas novas estratégias a 
este respeito em prol da preservação do ambiente e 
da diminuição da pegada ecológica: “Na separação 
de lixo hospitalar, nomeadamente os lixos limpos, 
plástico, papel, etc., a maior parte das empresas 
não o aceita para reciclagem, apesar de estar 
limpo. Porquê? Por receio de que possa vir 
contaminado, de que, por engano, possa ir 
misturado algo contaminado. Basta uma seringa 
que não foi utilizada ir misturada, isso gera logo 
desconforto aos profissionais da área da reciclagem. 
Como resultado, essas seringas, por exemplo, que 
são de plástico e podiam ser recicladas, são 
direcionadas como lixo contaminado para os aterros. 
Temos de mudar estratégias e mentalidades para 
lidar com os lixos”.

Resíduos cuja reciclagem seria evidente, em 
ambiente hospitalar nem sempre o é. “Por exemplo, 
o plástico podia ser separado, os invólucros dos 
soros, de várias coisas que usamos, podiam ser 
recicláveis. Há hospitais que, entretanto, 
conseguiram alguns acordos específicos com 
empresas de reciclagem de lixo, porque são locais e 
elas recebem-no separado. Na triagem desse lixo, se 
houver algum lixo contaminado, o hospital tem de 
recolher esse lote inteiro e levá-lo para aterro de 
risco biológico, o que me parece bem. Mas isto 
acontece pontualmente, em alguns hospitais que 
tenham feito esse acordo. Grandes hospitais, que 
têm outras preocupações, outras gestões, não fazem 
isso. Todo o lixo hospitalar ou é contaminado ou não 
é contaminado e é tratado assim, não há 
propriamente uma reciclagem. E nós produzimos 
plástico que podia ser reciclado às toneladas”, 
descreve o enfermeiro. 

Rúben Fidalgo mostra-se ainda preocupado pelo 
fornecimento hospitalar de produtos farmacêuticos. 
“Nós recebemos todos os fármacos embalados em 
caixinhas, individualmente, e recebemos dezenas de 
quantidades de fármacos. Se vêm para ambiente 
hospitalar, porque é que não vêm embalados em 
grandes dosagens? Estamos a produzir cartão que, 
como entra no hospital, não vai ser reciclado, vai 
para lixo não contaminado. Talvez o Ministério do 
Ambiente precisasse de desenvolver uma estratégia 
para tratar estes lixos. Só isto ia fazer uma diferença 
gigantesca”, acredita.
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A principal resposta às alterações climáticas passa 
pela mitigação e pela adaptação. Apesar daquilo 
que as projeções científicas permitem antever 
relativamente às alterações climáticas e aos seus 
efeitos - que inevitavelmente se traduzirão numa 
maior pressão sobre os serviços de saúde -, a 
verdade é que, como lamenta a enfermeira Maria 
João Costa, em Portugal persiste uma postura de 
impreparação a vários níveis - e o Serviço 
Nacional de Saúde não é exceção. “Estamos 
ainda muito aquém daquilo que é ideal. Nós 
somos muito maus na preparação, somos bons no 
‘em cima da hora’. Mas temos de estar 
preparados para um aumento de fluxo de pessoas 
às urgências, aos serviços de saúde [num 
contexto de catástrofe climática]. O que é certo é 
que ao nível do privado, das empresas privadas, 
existe o que é chamado de ‘health and safety’, 
‘higiene e segurança no trabalho’, em que são 
feitos simulacros com regularidade, quer nas 
áreas dos incêndios, quer na área dos 
acontecimentos, para que [os profissionais] 
possam saber agir e reagir perante esses mesmos 
eventos. O que é que acontece no Serviço 
Nacional de Saúde? Nós apenas lidamos com o 
que acontece, não nos preparamos”. 

Para a investigadora, a realização de simulacros e 
a criação de planos que incluam e preparem as 
populações são fundamentais. E nesses 
processos, acredita, os enfermeiros têm de ser 
protagonistas: “Precisamos de enfermeiros. 
Precisamos de enfermeiros que estejam prontos 
para preparar e planear esses simulacros nas 
instituições, sejam elas públicas ou privadas. Nós 
temos de preparar os serviços, temos de ter 
soluções, planos B para, pelo menos, o aumento 
do fluxo de pessoas nos serviços”. Um dos 
objetivos do projeto de investigação em que está 
de momento a participar é precisamente 
providenciar recomendações políticas a enviar 
para a Direção Geral de Saúde e para o Ministério 
da Saúde. “Essa [preparação], aliás, deverá ser 
uma das nossas recomendações. Nós não 
podemos, nem temos como, saber de tudo ao 
mesmo tempo, e, se temos de fazer formação e 
treino com regularidade - e estamos a falar de 
treinos anuais, pelo menos -, da mesma forma 
que se faz o suporte básico de vida, temos de 

preparar os nossos pares para a eventualidade 
de uma catástrofe. Se isso não acontecer, não 
há população que venha a poder lidar com 
nenhuma tragédia”, refere.

Outra tendência que se verifica em Portugal, 
acredita, é a de se considerar apenas as 
fatalidades num contexto de catástrofe. Porém, 
como adverte, há muito mais questões às quais 
é preciso dar respostas num momento desses. 
“Nós só pensamos nas fatalidades, após um 
evento atmosférico extremo, como um 
terramoto, na eventualidade de 
acontecer aqui na orla costeira, ao 
nível da área de Lisboa. Pensamos 
sempre nas fatalidades, nas 
pessoas que morreriam, mas não 
podemos pensar só nessas 
fatalidades, há todas as outras 
indiretas que vêm por acréscimo, 
pela descontinuidade de 
tratamentos, por exemplo. Vamos 
pensar num doente oncológico: os 
doentes oncológicos precisam de 
manter os ciclos de quimioterapia; se 
forem interrompidos, a probabilidade 
de isso vir a resultar numa morte 
prematura é elevadíssima”, adverte. 
Países como os Estados Unidos da 
América, por exemplo, têm já em prática 
mecanismos para que, na eventualidade de 
uma catástrofe deste tipo, os tratamentos 
oncológicos não sofram interrupções. 

Pedro Melo concorda com a colega sobre a 
premência de serem criadas comissões que 
discutam estes tópicos e que elaborem 
planos de ação que deem as respostas 
necessárias a quem, depois de um fenómeno 
climático extremo, continua a ter 
necessidades de saúde que precisam de ser 
asseguradas - sob pena de ver a sua própria 
vida em risco. E defende que a inclusão de 
enfermeiros nos contextos de planeamento e 
de decisão política enquanto consultores é 
fundamental. Dessa forma, é possível não só 
assegurar que, perante uma catástrofe climática 
como um terramoto, não existe “falta de treino, 
de preparação ou de conhecimento prévio”, 
mas também fazer entender aos decisores 
políticos “porque é que o [novo] aeroporto não 
pode estar em cima de uma falha e que, se a 
Ponte 25 de Abril cair, quem vive na Margem 
Sul e faz tratamentos oncológicos não vai a 
nado para Lisboa se sobreviver a um tsunami”.



reportagem

sob o véu do Antropoceno (“época 
caracterizada pelos efeitos da atividade 
humana no clima e no funcionamento dos 
ecossistemas da Terra”, segundo o Dicionário 
Priberam), muitos outros efeitos se escondem e 
os dados traçam um retrato, no mínimo, 
temível: de acordo com a OMS, no ano 2000 as 
alterações climáticas causaram 150 mil vítimas 
mortais em todo o mundo, e em 2015 um 
estudo recente da organização previa que essas 
mortes aumentassem para 250 mil por ano, até 
2040, a nível mundial.

Filipe Duarte Santos, Presidente do Conselho 
Nacional de Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável e Especialista internacional em 
alterações climáticas, responde à pergunta que 
ficou lá atrás: “Além da seca, o risco de incêndio 
florestal e rural está a aumentar. [...] No que 
respeita à saúde, as ondas de calor são um 
problema complexo, porque com as ondas de 
calor há um aumento da morbilidade e da 
mortalidade, é uma coisa que está muito bem 
documentada. [...] E também há a questão das 
doenças transmitidas por vetores, por 
mosquitos ou carraças”.

Neste contexto, o especialista em alterações 
climáticas recorda um evento em particular que 
mostra que a ameaça de novas doenças 
não é só uma projeção futura: “Temos 
o exemplo de um caso que está 
muito bem documentado. Por 
volta de 2006-2007, fizemos 
um estudo para a Madeira, 
um plano estratégico de 
adaptação da Região 
Autónoma da Madeira 
às alterações 
climáticas, e 
advertimos, nesse 
estudo, para o risco 
da dengue, porque 

o clima está a tornar-se mais favorável à dengue. 
É um clima em que a dengue se reproduz com 
mais facilidade, em que tem melhores condições 
climáticas. Mas, para que haja dengue, é preciso 
que o patógeno seja introduzido. E o que se 
passou foi que, passado pouco tempo, a dengue 
apareceu na Madeira. Acabou por se controlar o 
surto”. O especialista alerta, contudo, que a par 
da dengue “há outras doenças, como a febre da 
carraça ou a malária - com a malária tem-se feito 
um grande esforço para a conter em diversas 
regiões do mundo, em Portugal também existia, 
mas foi erradicada. Nas doenças transmitidas por 
vetores, o risco aumenta, e outro tipo de risco que 
também aumenta são as doenças por zoonoses”. 
E estas acentuam o risco de novas pandemias.

A enfermeira Maria João Costa completa esta 
ideia: “Prediz-se que o aparecimento de novas 
doenças será precisamente uma das grandes 
consequências das alterações climáticas. Nós 
temos o exemplo de dois tipos de doenças, as 
zoonoses, transmitidas por animais, e as 
doenças transmitidas por vetores, 
essencialmente mosquitos e afins, que 
transmitem a doença para o homem também”. 
A também investigadora com enfoque no 
Desenvolvimento de Processos de 

Empoderamento Comunitário que promovam 
uma melhor e mais eficaz saúde 

ambiental face às Alterações 
Climáticas detalha: “Essas 

doenças, antigamente, no início 
do século, estavam resumidas 

e isoladas em determinados 
locais geográficos do 

mundo. Hoje, já não se 
passa o mesmo, 
exatamente pelo 
aumento da 
temperatura global”. E 
qual o perigo? “Esse 
aumento permite a 

migração desses parasitas, desses insetos, para 
outros locais geográficos. E então o que vamos ter 
a acompanhar essas migrações de insetos, de 
parasitas, de vírus? Vamos ter precisamente o 
aparecimento dessas doenças - e estamos a falar 
da dengue, da malária, no caso dos vetores, e da 
brucelose, da salmonela, no caso das zoonoses - 
cada vez mais em sítios onde não eram comuns.
O mesmo se passará com os vírus. O facto de 
haver um aumento de temperatura global vai 
permitir que essas espécies queiram encontrar 
condições de vida também mais adequadas para 
elas e assim fogem das condições e dos eventos 
atmosféricos extremos. E com isso vão sofrer as 
populações”.

Quem pensa que este é apenas um problema que 
irá afetar os países mais pobres, do hemisfério sul, 
desengane-se. “Isto não é um problema, 
obviamente, do continente africano, isto não é um 
problema do continente asiático, é um problema 
global. [...] Existe o tráfego aéreo, que é cada vez 
maior - devia ser menor mas é maior -, e muito 
mais facilmente as doenças serão transmitidas e 
migrarão para outros locais geográficos. Cabe-nos 
a nós, também, ter um papel de sensibilização 
através de campanhas, através de informação às 
comunidades, de que isto não é um problema dos 
outros, isto é um problema global”, assevera 
Maria João Costa.

É certo que o cenário é pouco animador, mas é 
possível minimizar, ao nível do impacto na saúde e 
nos serviços, estes potenciais problemas. Filipe 
Duarte Santos dá algumas pistas sobre como 
fazê-lo: da monitorização “das espécies envolvidas 
nas doenças transmitidas por vetores, verificando 
se os mosquitos estão com o patógeno”, à 
monitorização das zoonoses, a uma proteção 
efetiva das populações durante ondas de calor, 
sem esquecer a aposta na sensibilização para uma 
gestão eficiente da água, com o objetivo de 
minimizar a sua escassez, e a implementação de 
sistemas de alerta precoce de cheias e de outros 
fenómenos climáticos.
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De acordo com o Dicionário Priberam da Língua 
Portuguesa, “enfermeiro” significa “profissional 
de saúde, habilitado a cuidar de doentes em 
hospitais, clínicas, empresas, escolas, etc. ou no 
domicílio” e “pessoa que cuida carinhosamente 
de um doente”. Contudo, o enfermeiro Pedro 
Melo, Professor na Universidade Católica 
Portuguesa (UCP) e investigador no Centro de 
Investigação Interdisciplinar em Saúde da UCP, vai 
mais longe e defende que é necessário 
desconstruir na sociedade a visão que ainda 
persiste de se associar a enfermagem aos 
doentes. “A enfermagem cuida dos infirmes 
(segundo o Dicionário Priberam, “que não 
mostram firmeza”) e não dos doentes. Eu até me 
atreveria a dizer que a ciência de enfermagem, 
enquanto essência, foi das primeiras a surgir no 
contexto dos cuidados às pessoas precisamente 
porque cuidar de infirmezas é cuidar dos seres 
humanos, das pessoas humanas, em todas as 
dimensões da sua vida. E há aqui muitas questões 
interessantes, nomeadamente de que tipo de 
infirmezas é que os enfermeiros cuidam”.

Segundo este investigador, “os enfermeiros 
cuidam de três grandes tipos de infirmezas: as 
infirmezas dos processos intencionais, aquilo que 
nos leva todos os dias a tomarmos decisões sobre 
a nossa vida e que tem a ver com a nossa falta de 
conhecimentos, com as nossas crenças 
limitadoras, com os nossos próprios valores 
enquanto pessoas, que nos levam a decidir ter 
uma vida mais saudável ou não, proteger o 
ambiente ou não, tomar decisões de ser um pai 
que potencia num filho uma alimentação saudável 
e exercício ou não. Depois, os processos não 
intencionais, que são os fisiológicos, os 
enfermeiros obviamente têm de saber muito sobre 
fisiologia e anatomia porque também importa 
entender, por exemplo, porque é que um 
diabético não adere ao seu regime terapêutico. E 
depois há o terceiro e último tipo de processos, 
que são as interações com o ambiente”. 

Para Pedro Melo, “os enfermeiros são os 
profissionais que mais cultura geral devem ter - 
temos de perceber de economia, temos de 
perceber de sociologia, de antropologia. No 
mesmo exemplo que dei, não me adianta que o 
diabético tenha conhecimento sobre a toma da 
medicação, que tenha a hemoglobina glicada 

adequada, se depois não se informa como a sua 
religião, por exemplo, o condiciona a fazer jejum, 
no caso de ser muçulmano. Isto é ser enfermeiro”. 
É por isso que, para Pedro Melo, “a questão 
ambiental entra aqui de uma forma muito natural. 
Nós estamos a falar do ambiente onde as pessoas 
vivem e onde tomam decisões - processos 
intencionais - que podem trazer complicações 
sérias quer para a sua saúde física, quer para o 
ambiente onde vivem, e destruir o próprio local 
onde vivemos. Estamos a falar de uma área que os 
enfermeiros têm de ter interesse porque são os 
tais processos de interação com o ambiente”. 

A investigadora Maria João Costa complementa: 
“Os enfermeiros são grandemente responsáveis 
por manter ambientes seguros e de recuperação, 
são uma fonte de informação segura. Somos [os 
enfermeiros] das profissões mais numerosas do 
mundo e quando prestamos cuidados às pessoas, 
prestamos cuidados a indivíduos de várias 
culturas, de várias línguas e países, onde as 
alterações climáticas se fazem sentir a nível global. 
Daí a pertinência, também, de a nossa profissão 
estar envolvida na mitigação, e não só na 
mitigação, porque há coisas que não podem voltar 
atrás, mas também na adaptação às alterações 
climáticas. O Pedro deu o exemplo da diabetes, 
mas há mais exemplos que se podem dar, como a 
asma”. A investigadora nota que a classe tem o 
óbvio “papel na identificação dos problemas das 
pessoas e nos diagnósticos de enfermagem”, mas 
ressalva que o âmbito de atuação dos enfermeiros 
é muito mais amplo: “ao identificarmos, por 
exemplo, elementos de uma família que tenham 
sido diagnosticados com asma, temos as 
capacidades, os conhecimentos, as competências, 
para conseguir adaptar aquela família às 
alterações climáticas, que nem sempre se podem 
mitigar no município onde as pessoas vivem. O 
que se pode fazer é, muitas vezes, diminuir a 
exposição ao risco, proteger aquele ambiente, 
proteger aquela família e tentar aconselhá-los por 
forma a não se dar o agravamento da doença”.

Em agosto, a revista científica European Journal of 
Internal Medicine publicou um artigo intitulado 
“Physicians’ responsibility toward environmental 
degradation and climate change: A position paper 
of the European Federation of Internal Medicine” 
(em tradução livre “A responsabilidade dos 
médicos relativamente à degradação ambiental e 
às alterações climáticas: Um artigo de tomada de 
posição da Federação Europeia de Medicina 
Interna”). No artigo, os autores defendem que a 
saúde, enquanto setor, deve assumir um papel 

ativo relativamente às alterações climáticas, e 
indicam recomendações a serem aplicadas em 
diferentes âmbitos - nacional, hospitalar, 
federativo e pessoal. E embora se destinem aos 
médicos, a verdade é que os tópicos abordados 
podem ser transversais aos vários profissionais de 
saúde.

É neste sentido, aliás, que apontam as conclusões 
de um estudo coassinado por Maria João Costa, 
que será em breve publicado e se intitula 
“Heritage, Art, Creation For Climate Change - 
Living The City: Catalyzing Spaces For Learning, 
Creation And Action Towards Climate Change”, 
um projeto conjunto entre o CITAR (Centro de 
investigação em Ciência e Tecnologia das Artes), o 
CEGE (Centro de Estudos em Gestão e Economia), 
e o CIIS (Centro de Investigação Interdisciplinar 
em Saúde), alinhado com o Pacto Ecológico 
Europeu Green Deal ECO XXI, iniciativa da 
Comissão Europeia para que a Europa atinja a 
neutralidade carbónica em 2050.

Mas não só. “O enfermeiro, e, nomeadamente, o 
enfermeiro de saúde pública, é um dos 
stakeholders identificados neste combate às 
alterações climáticas. O papel da enfermagem 
na saúde pública é fundamental, nós somos 
profissionais-chave na promoção da saúde e, 
nomeadamente, na promoção da saúde pública, 
e temos tido um papel fundamental de 
liderança e de educação. E não apenas das 
comunidades, mas dos nossos pares, porque 
nem todos os enfermeiros se dedicam à saúde 
pública”, nota a enfermeira. Lá fora, exemplifica, 
esta missão é cada vez mais relevada. “Embora as 
alterações climáticas sejam transversais a todas as 
áreas, é muito importante aqui a educação dos 
nossos pares, dos estudantes de enfermagem, dos 
nossos colegas, e existem já projetos a nível 
internacional, nomeadamente nos Estados Unidos, 
cujo objetivo é precisamente esse: educar os 
profissionais de enfermagem, todos eles, atingir 
toda a classe profissional com conhecimento 
atualizado e com competências de promoção da 
saúde pública na área da prevenção das 
alterações climáticas. Isso é fundamental”.
 
O investigador Pedro Melo precisa que “a forma 
como os enfermeiros, em particular, podem 
contribuir para toda esta questão tem mesmo que 
ver com a natureza do que é ser enfermeiro e do 
que é a enfermagem. Um médico, um psicólogo, 
sabem fazer intervenções, há médicos da área das 
doenças que decorrem das alterações climáticas, 
mas é uma área muito restrita. Na área de que 

estamos a falar, precisamos de profissionais que 
ajudem as pessoas a ser mais firmes, quer nos 
processos intencionais, quer na proteção contra a 
doença nos processos não intencionais, quer nos 
processos de interação com o ambiente. 
Claramente os enfermeiros são diferentes e fazem 
a diferença”. Neste contexto, Maria João Costa 
assinala ainda que, numa sociedade em que uma 
percentagem significativa de pessoas não tem o 
nível de ensino secundário, a transmissão da 
evidência científica que vai sendo produzida 
sobre esta matéria cabe também à classe. “Nós 
somos a ponte para a população, somos os 
primeiros a lidar com as pessoas, com as 
comunidades, e somos os primeiros a ter essa 
evidência científica na mão e o poder de a 
traduzir para as populações”, defende.

O enfermeiro Rúben Fidalgo acrescenta uma 
outra perspetiva à problemática das alterações 
climáticas, colocando ênfase no tratamento dos 
resíduos hospitalares. Em Portugal, a atividade e 
a matéria-prima do setor da saúde representam 
4,8% das emissões nacionais, um valor acima da 
média da União Europeia, de acordo com um 
estudo publicado em 2019 pela ONG Health Care 
Without Harm com a consultora Arpus. “Esta 
questão dos resíduos era uma grande 
preocupação minha durante a Covid-19. Eu fiz 
parte da equipa que fez a reestruturação do meu 
serviço e dos cuidados hospitalares para 
adaptação à pandemia. [...] A realidade é que, 
nestes dois anos, produzimos lixo 
inadvertidamente. Ficámos muito assustados e 
preocupados, obviamente, mas sempre defendi, a 
título de exemplo, que não era 
boa ideia fazermos utilização 
da dupla luva. [...] Isto 
tudo trouxe uma 
produção de lixo enorme, 
uma sobreutilização de 
produtos e resíduos químicos 
para desinfeção, o que tem um 
impacto grande na nossa 
natureza. Imagine a quantidade 
de lixo que, 
nomeadamente, foi 
identificado como 
grupo de risco 
biológico, o grupo 
3 e 4, que carece 
de uma 
desinfeção 
térmica e que 
vai para aterros, 

que depois se imiscui nos nossos afluentes”, lamenta. 
Questionado sobre se existe uma consciência para 
este tema nos corredores das instituições de saúde 
em geral, Rúben Fidalgo diz que sim, mas defende a 
necessidade de serem criadas novas estratégias a 
este respeito em prol da preservação do ambiente e 
da diminuição da pegada ecológica: “Na separação 
de lixo hospitalar, nomeadamente os lixos limpos, 
plástico, papel, etc., a maior parte das empresas 
não o aceita para reciclagem, apesar de estar 
limpo. Porquê? Por receio de que possa vir 
contaminado, de que, por engano, possa ir 
misturado algo contaminado. Basta uma seringa 
que não foi utilizada ir misturada, isso gera logo 
desconforto aos profissionais da área da reciclagem. 
Como resultado, essas seringas, por exemplo, que 
são de plástico e podiam ser recicladas, são 
direcionadas como lixo contaminado para os aterros. 
Temos de mudar estratégias e mentalidades para 
lidar com os lixos”.

Resíduos cuja reciclagem seria evidente, em 
ambiente hospitalar nem sempre o é. “Por exemplo, 
o plástico podia ser separado, os invólucros dos 
soros, de várias coisas que usamos, podiam ser 
recicláveis. Há hospitais que, entretanto, 
conseguiram alguns acordos específicos com 
empresas de reciclagem de lixo, porque são locais e 
elas recebem-no separado. Na triagem desse lixo, se 
houver algum lixo contaminado, o hospital tem de 
recolher esse lote inteiro e levá-lo para aterro de 
risco biológico, o que me parece bem. Mas isto 
acontece pontualmente, em alguns hospitais que 
tenham feito esse acordo. Grandes hospitais, que 
têm outras preocupações, outras gestões, não fazem 
isso. Todo o lixo hospitalar ou é contaminado ou não 
é contaminado e é tratado assim, não há 
propriamente uma reciclagem. E nós produzimos 
plástico que podia ser reciclado às toneladas”, 
descreve o enfermeiro. 

Rúben Fidalgo mostra-se ainda preocupado pelo 
fornecimento hospitalar de produtos farmacêuticos. 
“Nós recebemos todos os fármacos embalados em 
caixinhas, individualmente, e recebemos dezenas de 
quantidades de fármacos. Se vêm para ambiente 
hospitalar, porque é que não vêm embalados em 
grandes dosagens? Estamos a produzir cartão que, 
como entra no hospital, não vai ser reciclado, vai 
para lixo não contaminado. Talvez o Ministério do 
Ambiente precisasse de desenvolver uma estratégia 
para tratar estes lixos. Só isto ia fazer uma diferença 
gigantesca”, acredita.
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A principal resposta às alterações climáticas passa 
pela mitigação e pela adaptação. Apesar daquilo 
que as projeções científicas permitem antever 
relativamente às alterações climáticas e aos seus 
efeitos - que inevitavelmente se traduzirão numa 
maior pressão sobre os serviços de saúde -, a 
verdade é que, como lamenta a enfermeira Maria 
João Costa, em Portugal persiste uma postura de 
impreparação a vários níveis - e o Serviço 
Nacional de Saúde não é exceção. “Estamos 
ainda muito aquém daquilo que é ideal. Nós 
somos muito maus na preparação, somos bons no 
‘em cima da hora’. Mas temos de estar 
preparados para um aumento de fluxo de pessoas 
às urgências, aos serviços de saúde [num 
contexto de catástrofe climática]. O que é certo é 
que ao nível do privado, das empresas privadas, 
existe o que é chamado de ‘health and safety’, 
‘higiene e segurança no trabalho’, em que são 
feitos simulacros com regularidade, quer nas 
áreas dos incêndios, quer na área dos 
acontecimentos, para que [os profissionais] 
possam saber agir e reagir perante esses mesmos 
eventos. O que é que acontece no Serviço 
Nacional de Saúde? Nós apenas lidamos com o 
que acontece, não nos preparamos”. 

Para a investigadora, a realização de simulacros e 
a criação de planos que incluam e preparem as 
populações são fundamentais. E nesses 
processos, acredita, os enfermeiros têm de ser 
protagonistas: “Precisamos de enfermeiros. 
Precisamos de enfermeiros que estejam prontos 
para preparar e planear esses simulacros nas 
instituições, sejam elas públicas ou privadas. Nós 
temos de preparar os serviços, temos de ter 
soluções, planos B para, pelo menos, o aumento 
do fluxo de pessoas nos serviços”. Um dos 
objetivos do projeto de investigação em que está 
de momento a participar é precisamente 
providenciar recomendações políticas a enviar 
para a Direção Geral de Saúde e para o Ministério 
da Saúde. “Essa [preparação], aliás, deverá ser 
uma das nossas recomendações. Nós não 
podemos, nem temos como, saber de tudo ao 
mesmo tempo, e, se temos de fazer formação e 
treino com regularidade - e estamos a falar de 
treinos anuais, pelo menos -, da mesma forma 
que se faz o suporte básico de vida, temos de 

preparar os nossos pares para a eventualidade 
de uma catástrofe. Se isso não acontecer, não 
há população que venha a poder lidar com 
nenhuma tragédia”, refere.

Outra tendência que se verifica em Portugal, 
acredita, é a de se considerar apenas as 
fatalidades num contexto de catástrofe. Porém, 
como adverte, há muito mais questões às quais 
é preciso dar respostas num momento desses. 
“Nós só pensamos nas fatalidades, após um 
evento atmosférico extremo, como um 
terramoto, na eventualidade de 
acontecer aqui na orla costeira, ao 
nível da área de Lisboa. Pensamos 
sempre nas fatalidades, nas 
pessoas que morreriam, mas não 
podemos pensar só nessas 
fatalidades, há todas as outras 
indiretas que vêm por acréscimo, 
pela descontinuidade de 
tratamentos, por exemplo. Vamos 
pensar num doente oncológico: os 
doentes oncológicos precisam de 
manter os ciclos de quimioterapia; se 
forem interrompidos, a probabilidade 
de isso vir a resultar numa morte 
prematura é elevadíssima”, adverte. 
Países como os Estados Unidos da 
América, por exemplo, têm já em prática 
mecanismos para que, na eventualidade de 
uma catástrofe deste tipo, os tratamentos 
oncológicos não sofram interrupções. 

Pedro Melo concorda com a colega sobre a 
premência de serem criadas comissões que 
discutam estes tópicos e que elaborem 
planos de ação que deem as respostas 
necessárias a quem, depois de um fenómeno 
climático extremo, continua a ter 
necessidades de saúde que precisam de ser 
asseguradas - sob pena de ver a sua própria 
vida em risco. E defende que a inclusão de 
enfermeiros nos contextos de planeamento e 
de decisão política enquanto consultores é 
fundamental. Dessa forma, é possível não só 
assegurar que, perante uma catástrofe climática 
como um terramoto, não existe “falta de treino, 
de preparação ou de conhecimento prévio”, 
mas também fazer entender aos decisores 
políticos “porque é que o [novo] aeroporto não 
pode estar em cima de uma falha e que, se a 
Ponte 25 de Abril cair, quem vive na Margem 
Sul e faz tratamentos oncológicos não vai a 
nado para Lisboa se sobreviver a um tsunami”.
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sob o véu do Antropoceno (“época 
caracterizada pelos efeitos da atividade 
humana no clima e no funcionamento dos 
ecossistemas da Terra”, segundo o Dicionário 
Priberam), muitos outros efeitos se escondem e 
os dados traçam um retrato, no mínimo, 
temível: de acordo com a OMS, no ano 2000 as 
alterações climáticas causaram 150 mil vítimas 
mortais em todo o mundo, e em 2015 um 
estudo recente da organização previa que essas 
mortes aumentassem para 250 mil por ano, até 
2040, a nível mundial.

Filipe Duarte Santos, Presidente do Conselho 
Nacional de Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável e Especialista internacional em 
alterações climáticas, responde à pergunta que 
ficou lá atrás: “Além da seca, o risco de incêndio 
florestal e rural está a aumentar. [...] No que 
respeita à saúde, as ondas de calor são um 
problema complexo, porque com as ondas de 
calor há um aumento da morbilidade e da 
mortalidade, é uma coisa que está muito bem 
documentada. [...] E também há a questão das 
doenças transmitidas por vetores, por 
mosquitos ou carraças”.

Neste contexto, o especialista em alterações 
climáticas recorda um evento em particular que 
mostra que a ameaça de novas doenças 
não é só uma projeção futura: “Temos 
o exemplo de um caso que está 
muito bem documentado. Por 
volta de 2006-2007, fizemos 
um estudo para a Madeira, 
um plano estratégico de 
adaptação da Região 
Autónoma da Madeira 
às alterações 
climáticas, e 
advertimos, nesse 
estudo, para o risco 
da dengue, porque 

o clima está a tornar-se mais favorável à dengue. 
É um clima em que a dengue se reproduz com 
mais facilidade, em que tem melhores condições 
climáticas. Mas, para que haja dengue, é preciso 
que o patógeno seja introduzido. E o que se 
passou foi que, passado pouco tempo, a dengue 
apareceu na Madeira. Acabou por se controlar o 
surto”. O especialista alerta, contudo, que a par 
da dengue “há outras doenças, como a febre da 
carraça ou a malária - com a malária tem-se feito 
um grande esforço para a conter em diversas 
regiões do mundo, em Portugal também existia, 
mas foi erradicada. Nas doenças transmitidas por 
vetores, o risco aumenta, e outro tipo de risco que 
também aumenta são as doenças por zoonoses”. 
E estas acentuam o risco de novas pandemias.

A enfermeira Maria João Costa completa esta 
ideia: “Prediz-se que o aparecimento de novas 
doenças será precisamente uma das grandes 
consequências das alterações climáticas. Nós 
temos o exemplo de dois tipos de doenças, as 
zoonoses, transmitidas por animais, e as 
doenças transmitidas por vetores, 
essencialmente mosquitos e afins, que 
transmitem a doença para o homem também”. 
A também investigadora com enfoque no 
Desenvolvimento de Processos de 

Empoderamento Comunitário que promovam 
uma melhor e mais eficaz saúde 

ambiental face às Alterações 
Climáticas detalha: “Essas 

doenças, antigamente, no início 
do século, estavam resumidas 

e isoladas em determinados 
locais geográficos do 

mundo. Hoje, já não se 
passa o mesmo, 
exatamente pelo 
aumento da 
temperatura global”. E 
qual o perigo? “Esse 
aumento permite a 

migração desses parasitas, desses insetos, para 
outros locais geográficos. E então o que vamos ter 
a acompanhar essas migrações de insetos, de 
parasitas, de vírus? Vamos ter precisamente o 
aparecimento dessas doenças - e estamos a falar 
da dengue, da malária, no caso dos vetores, e da 
brucelose, da salmonela, no caso das zoonoses - 
cada vez mais em sítios onde não eram comuns.
O mesmo se passará com os vírus. O facto de 
haver um aumento de temperatura global vai 
permitir que essas espécies queiram encontrar 
condições de vida também mais adequadas para 
elas e assim fogem das condições e dos eventos 
atmosféricos extremos. E com isso vão sofrer as 
populações”.

Quem pensa que este é apenas um problema que 
irá afetar os países mais pobres, do hemisfério sul, 
desengane-se. “Isto não é um problema, 
obviamente, do continente africano, isto não é um 
problema do continente asiático, é um problema 
global. [...] Existe o tráfego aéreo, que é cada vez 
maior - devia ser menor mas é maior -, e muito 
mais facilmente as doenças serão transmitidas e 
migrarão para outros locais geográficos. Cabe-nos 
a nós, também, ter um papel de sensibilização 
através de campanhas, através de informação às 
comunidades, de que isto não é um problema dos 
outros, isto é um problema global”, assevera 
Maria João Costa.

É certo que o cenário é pouco animador, mas é 
possível minimizar, ao nível do impacto na saúde e 
nos serviços, estes potenciais problemas. Filipe 
Duarte Santos dá algumas pistas sobre como 
fazê-lo: da monitorização “das espécies envolvidas 
nas doenças transmitidas por vetores, verificando 
se os mosquitos estão com o patógeno”, à 
monitorização das zoonoses, a uma proteção 
efetiva das populações durante ondas de calor, 
sem esquecer a aposta na sensibilização para uma 
gestão eficiente da água, com o objetivo de 
minimizar a sua escassez, e a implementação de 
sistemas de alerta precoce de cheias e de outros 
fenómenos climáticos.
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De acordo com o Dicionário Priberam da Língua 
Portuguesa, “enfermeiro” significa “profissional 
de saúde, habilitado a cuidar de doentes em 
hospitais, clínicas, empresas, escolas, etc. ou no 
domicílio” e “pessoa que cuida carinhosamente 
de um doente”. Contudo, o enfermeiro Pedro 
Melo, Professor na Universidade Católica 
Portuguesa (UCP) e investigador no Centro de 
Investigação Interdisciplinar em Saúde da UCP, vai 
mais longe e defende que é necessário 
desconstruir na sociedade a visão que ainda 
persiste de se associar a enfermagem aos 
doentes. “A enfermagem cuida dos infirmes 
(segundo o Dicionário Priberam, “que não 
mostram firmeza”) e não dos doentes. Eu até me 
atreveria a dizer que a ciência de enfermagem, 
enquanto essência, foi das primeiras a surgir no 
contexto dos cuidados às pessoas precisamente 
porque cuidar de infirmezas é cuidar dos seres 
humanos, das pessoas humanas, em todas as 
dimensões da sua vida. E há aqui muitas questões 
interessantes, nomeadamente de que tipo de 
infirmezas é que os enfermeiros cuidam”.

Segundo este investigador, “os enfermeiros 
cuidam de três grandes tipos de infirmezas: as 
infirmezas dos processos intencionais, aquilo que 
nos leva todos os dias a tomarmos decisões sobre 
a nossa vida e que tem a ver com a nossa falta de 
conhecimentos, com as nossas crenças 
limitadoras, com os nossos próprios valores 
enquanto pessoas, que nos levam a decidir ter 
uma vida mais saudável ou não, proteger o 
ambiente ou não, tomar decisões de ser um pai 
que potencia num filho uma alimentação saudável 
e exercício ou não. Depois, os processos não 
intencionais, que são os fisiológicos, os 
enfermeiros obviamente têm de saber muito sobre 
fisiologia e anatomia porque também importa 
entender, por exemplo, porque é que um 
diabético não adere ao seu regime terapêutico. E 
depois há o terceiro e último tipo de processos, 
que são as interações com o ambiente”. 

Para Pedro Melo, “os enfermeiros são os 
profissionais que mais cultura geral devem ter - 
temos de perceber de economia, temos de 
perceber de sociologia, de antropologia. No 
mesmo exemplo que dei, não me adianta que o 
diabético tenha conhecimento sobre a toma da 
medicação, que tenha a hemoglobina glicada 

adequada, se depois não se informa como a sua 
religião, por exemplo, o condiciona a fazer jejum, 
no caso de ser muçulmano. Isto é ser enfermeiro”. 
É por isso que, para Pedro Melo, “a questão 
ambiental entra aqui de uma forma muito natural. 
Nós estamos a falar do ambiente onde as pessoas 
vivem e onde tomam decisões - processos 
intencionais - que podem trazer complicações 
sérias quer para a sua saúde física, quer para o 
ambiente onde vivem, e destruir o próprio local 
onde vivemos. Estamos a falar de uma área que os 
enfermeiros têm de ter interesse porque são os 
tais processos de interação com o ambiente”. 

A investigadora Maria João Costa complementa: 
“Os enfermeiros são grandemente responsáveis 
por manter ambientes seguros e de recuperação, 
são uma fonte de informação segura. Somos [os 
enfermeiros] das profissões mais numerosas do 
mundo e quando prestamos cuidados às pessoas, 
prestamos cuidados a indivíduos de várias 
culturas, de várias línguas e países, onde as 
alterações climáticas se fazem sentir a nível global. 
Daí a pertinência, também, de a nossa profissão 
estar envolvida na mitigação, e não só na 
mitigação, porque há coisas que não podem voltar 
atrás, mas também na adaptação às alterações 
climáticas. O Pedro deu o exemplo da diabetes, 
mas há mais exemplos que se podem dar, como a 
asma”. A investigadora nota que a classe tem o 
óbvio “papel na identificação dos problemas das 
pessoas e nos diagnósticos de enfermagem”, mas 
ressalva que o âmbito de atuação dos enfermeiros 
é muito mais amplo: “ao identificarmos, por 
exemplo, elementos de uma família que tenham 
sido diagnosticados com asma, temos as 
capacidades, os conhecimentos, as competências, 
para conseguir adaptar aquela família às 
alterações climáticas, que nem sempre se podem 
mitigar no município onde as pessoas vivem. O 
que se pode fazer é, muitas vezes, diminuir a 
exposição ao risco, proteger aquele ambiente, 
proteger aquela família e tentar aconselhá-los por 
forma a não se dar o agravamento da doença”.

Em agosto, a revista científica European Journal of 
Internal Medicine publicou um artigo intitulado 
“Physicians’ responsibility toward environmental 
degradation and climate change: A position paper 
of the European Federation of Internal Medicine” 
(em tradução livre “A responsabilidade dos 
médicos relativamente à degradação ambiental e 
às alterações climáticas: Um artigo de tomada de 
posição da Federação Europeia de Medicina 
Interna”). No artigo, os autores defendem que a 
saúde, enquanto setor, deve assumir um papel 

ativo relativamente às alterações climáticas, e 
indicam recomendações a serem aplicadas em 
diferentes âmbitos - nacional, hospitalar, 
federativo e pessoal. E embora se destinem aos 
médicos, a verdade é que os tópicos abordados 
podem ser transversais aos vários profissionais de 
saúde.

É neste sentido, aliás, que apontam as conclusões 
de um estudo coassinado por Maria João Costa, 
que será em breve publicado e se intitula 
“Heritage, Art, Creation For Climate Change - 
Living The City: Catalyzing Spaces For Learning, 
Creation And Action Towards Climate Change”, 
um projeto conjunto entre o CITAR (Centro de 
investigação em Ciência e Tecnologia das Artes), o 
CEGE (Centro de Estudos em Gestão e Economia), 
e o CIIS (Centro de Investigação Interdisciplinar 
em Saúde), alinhado com o Pacto Ecológico 
Europeu Green Deal ECO XXI, iniciativa da 
Comissão Europeia para que a Europa atinja a 
neutralidade carbónica em 2050.

Mas não só. “O enfermeiro, e, nomeadamente, o 
enfermeiro de saúde pública, é um dos 
stakeholders identificados neste combate às 
alterações climáticas. O papel da enfermagem 
na saúde pública é fundamental, nós somos 
profissionais-chave na promoção da saúde e, 
nomeadamente, na promoção da saúde pública, 
e temos tido um papel fundamental de 
liderança e de educação. E não apenas das 
comunidades, mas dos nossos pares, porque 
nem todos os enfermeiros se dedicam à saúde 
pública”, nota a enfermeira. Lá fora, exemplifica, 
esta missão é cada vez mais relevada. “Embora as 
alterações climáticas sejam transversais a todas as 
áreas, é muito importante aqui a educação dos 
nossos pares, dos estudantes de enfermagem, dos 
nossos colegas, e existem já projetos a nível 
internacional, nomeadamente nos Estados Unidos, 
cujo objetivo é precisamente esse: educar os 
profissionais de enfermagem, todos eles, atingir 
toda a classe profissional com conhecimento 
atualizado e com competências de promoção da 
saúde pública na área da prevenção das 
alterações climáticas. Isso é fundamental”.
 
O investigador Pedro Melo precisa que “a forma 
como os enfermeiros, em particular, podem 
contribuir para toda esta questão tem mesmo que 
ver com a natureza do que é ser enfermeiro e do 
que é a enfermagem. Um médico, um psicólogo, 
sabem fazer intervenções, há médicos da área das 
doenças que decorrem das alterações climáticas, 
mas é uma área muito restrita. Na área de que 

estamos a falar, precisamos de profissionais que 
ajudem as pessoas a ser mais firmes, quer nos 
processos intencionais, quer na proteção contra a 
doença nos processos não intencionais, quer nos 
processos de interação com o ambiente. 
Claramente os enfermeiros são diferentes e fazem 
a diferença”. Neste contexto, Maria João Costa 
assinala ainda que, numa sociedade em que uma 
percentagem significativa de pessoas não tem o 
nível de ensino secundário, a transmissão da 
evidência científica que vai sendo produzida 
sobre esta matéria cabe também à classe. “Nós 
somos a ponte para a população, somos os 
primeiros a lidar com as pessoas, com as 
comunidades, e somos os primeiros a ter essa 
evidência científica na mão e o poder de a 
traduzir para as populações”, defende.

O enfermeiro Rúben Fidalgo acrescenta uma 
outra perspetiva à problemática das alterações 
climáticas, colocando ênfase no tratamento dos 
resíduos hospitalares. Em Portugal, a atividade e 
a matéria-prima do setor da saúde representam 
4,8% das emissões nacionais, um valor acima da 
média da União Europeia, de acordo com um 
estudo publicado em 2019 pela ONG Health Care 
Without Harm com a consultora Arpus. “Esta 
questão dos resíduos era uma grande 
preocupação minha durante a Covid-19. Eu fiz 
parte da equipa que fez a reestruturação do meu 
serviço e dos cuidados hospitalares para 
adaptação à pandemia. [...] A realidade é que, 
nestes dois anos, produzimos lixo 
inadvertidamente. Ficámos muito assustados e 
preocupados, obviamente, mas sempre defendi, a 
título de exemplo, que não era 
boa ideia fazermos utilização 
da dupla luva. [...] Isto 
tudo trouxe uma 
produção de lixo enorme, 
uma sobreutilização de 
produtos e resíduos químicos 
para desinfeção, o que tem um 
impacto grande na nossa 
natureza. Imagine a quantidade 
de lixo que, 
nomeadamente, foi 
identificado como 
grupo de risco 
biológico, o grupo 
3 e 4, que carece 
de uma 
desinfeção 
térmica e que 
vai para aterros, 

que depois se imiscui nos nossos afluentes”, lamenta. 
Questionado sobre se existe uma consciência para 
este tema nos corredores das instituições de saúde 
em geral, Rúben Fidalgo diz que sim, mas defende a 
necessidade de serem criadas novas estratégias a 
este respeito em prol da preservação do ambiente e 
da diminuição da pegada ecológica: “Na separação 
de lixo hospitalar, nomeadamente os lixos limpos, 
plástico, papel, etc., a maior parte das empresas 
não o aceita para reciclagem, apesar de estar 
limpo. Porquê? Por receio de que possa vir 
contaminado, de que, por engano, possa ir 
misturado algo contaminado. Basta uma seringa 
que não foi utilizada ir misturada, isso gera logo 
desconforto aos profissionais da área da reciclagem. 
Como resultado, essas seringas, por exemplo, que 
são de plástico e podiam ser recicladas, são 
direcionadas como lixo contaminado para os aterros. 
Temos de mudar estratégias e mentalidades para 
lidar com os lixos”.

Resíduos cuja reciclagem seria evidente, em 
ambiente hospitalar nem sempre o é. “Por exemplo, 
o plástico podia ser separado, os invólucros dos 
soros, de várias coisas que usamos, podiam ser 
recicláveis. Há hospitais que, entretanto, 
conseguiram alguns acordos específicos com 
empresas de reciclagem de lixo, porque são locais e 
elas recebem-no separado. Na triagem desse lixo, se 
houver algum lixo contaminado, o hospital tem de 
recolher esse lote inteiro e levá-lo para aterro de 
risco biológico, o que me parece bem. Mas isto 
acontece pontualmente, em alguns hospitais que 
tenham feito esse acordo. Grandes hospitais, que 
têm outras preocupações, outras gestões, não fazem 
isso. Todo o lixo hospitalar ou é contaminado ou não 
é contaminado e é tratado assim, não há 
propriamente uma reciclagem. E nós produzimos 
plástico que podia ser reciclado às toneladas”, 
descreve o enfermeiro. 

Rúben Fidalgo mostra-se ainda preocupado pelo 
fornecimento hospitalar de produtos farmacêuticos. 
“Nós recebemos todos os fármacos embalados em 
caixinhas, individualmente, e recebemos dezenas de 
quantidades de fármacos. Se vêm para ambiente 
hospitalar, porque é que não vêm embalados em 
grandes dosagens? Estamos a produzir cartão que, 
como entra no hospital, não vai ser reciclado, vai 
para lixo não contaminado. Talvez o Ministério do 
Ambiente precisasse de desenvolver uma estratégia 
para tratar estes lixos. Só isto ia fazer uma diferença 
gigantesca”, acredita.
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A principal resposta às alterações climáticas passa 
pela mitigação e pela adaptação. Apesar daquilo 
que as projeções científicas permitem antever 
relativamente às alterações climáticas e aos seus 
efeitos - que inevitavelmente se traduzirão numa 
maior pressão sobre os serviços de saúde -, a 
verdade é que, como lamenta a enfermeira Maria 
João Costa, em Portugal persiste uma postura de 
impreparação a vários níveis - e o Serviço 
Nacional de Saúde não é exceção. “Estamos 
ainda muito aquém daquilo que é ideal. Nós 
somos muito maus na preparação, somos bons no 
‘em cima da hora’. Mas temos de estar 
preparados para um aumento de fluxo de pessoas 
às urgências, aos serviços de saúde [num 
contexto de catástrofe climática]. O que é certo é 
que ao nível do privado, das empresas privadas, 
existe o que é chamado de ‘health and safety’, 
‘higiene e segurança no trabalho’, em que são 
feitos simulacros com regularidade, quer nas 
áreas dos incêndios, quer na área dos 
acontecimentos, para que [os profissionais] 
possam saber agir e reagir perante esses mesmos 
eventos. O que é que acontece no Serviço 
Nacional de Saúde? Nós apenas lidamos com o 
que acontece, não nos preparamos”. 

Para a investigadora, a realização de simulacros e 
a criação de planos que incluam e preparem as 
populações são fundamentais. E nesses 
processos, acredita, os enfermeiros têm de ser 
protagonistas: “Precisamos de enfermeiros. 
Precisamos de enfermeiros que estejam prontos 
para preparar e planear esses simulacros nas 
instituições, sejam elas públicas ou privadas. Nós 
temos de preparar os serviços, temos de ter 
soluções, planos B para, pelo menos, o aumento 
do fluxo de pessoas nos serviços”. Um dos 
objetivos do projeto de investigação em que está 
de momento a participar é precisamente 
providenciar recomendações políticas a enviar 
para a Direção Geral de Saúde e para o Ministério 
da Saúde. “Essa [preparação], aliás, deverá ser 
uma das nossas recomendações. Nós não 
podemos, nem temos como, saber de tudo ao 
mesmo tempo, e, se temos de fazer formação e 
treino com regularidade - e estamos a falar de 
treinos anuais, pelo menos -, da mesma forma 
que se faz o suporte básico de vida, temos de 

preparar os nossos pares para a eventualidade 
de uma catástrofe. Se isso não acontecer, não 
há população que venha a poder lidar com 
nenhuma tragédia”, refere.

Outra tendência que se verifica em Portugal, 
acredita, é a de se considerar apenas as 
fatalidades num contexto de catástrofe. Porém, 
como adverte, há muito mais questões às quais 
é preciso dar respostas num momento desses. 
“Nós só pensamos nas fatalidades, após um 
evento atmosférico extremo, como um 
terramoto, na eventualidade de 
acontecer aqui na orla costeira, ao 
nível da área de Lisboa. Pensamos 
sempre nas fatalidades, nas 
pessoas que morreriam, mas não 
podemos pensar só nessas 
fatalidades, há todas as outras 
indiretas que vêm por acréscimo, 
pela descontinuidade de 
tratamentos, por exemplo. Vamos 
pensar num doente oncológico: os 
doentes oncológicos precisam de 
manter os ciclos de quimioterapia; se 
forem interrompidos, a probabilidade 
de isso vir a resultar numa morte 
prematura é elevadíssima”, adverte. 
Países como os Estados Unidos da 
América, por exemplo, têm já em prática 
mecanismos para que, na eventualidade de 
uma catástrofe deste tipo, os tratamentos 
oncológicos não sofram interrupções. 

Pedro Melo concorda com a colega sobre a 
premência de serem criadas comissões que 
discutam estes tópicos e que elaborem 
planos de ação que deem as respostas 
necessárias a quem, depois de um fenómeno 
climático extremo, continua a ter 
necessidades de saúde que precisam de ser 
asseguradas - sob pena de ver a sua própria 
vida em risco. E defende que a inclusão de 
enfermeiros nos contextos de planeamento e 
de decisão política enquanto consultores é 
fundamental. Dessa forma, é possível não só 
assegurar que, perante uma catástrofe climática 
como um terramoto, não existe “falta de treino, 
de preparação ou de conhecimento prévio”, 
mas também fazer entender aos decisores 
políticos “porque é que o [novo] aeroporto não 
pode estar em cima de uma falha e que, se a 
Ponte 25 de Abril cair, quem vive na Margem 
Sul e faz tratamentos oncológicos não vai a 
nado para Lisboa se sobreviver a um tsunami”.



sob o véu do Antropoceno (“época 
caracterizada pelos efeitos da atividade 
humana no clima e no funcionamento dos 
ecossistemas da Terra”, segundo o Dicionário 
Priberam), muitos outros efeitos se escondem e 
os dados traçam um retrato, no mínimo, 
temível: de acordo com a OMS, no ano 2000 as 
alterações climáticas causaram 150 mil vítimas 
mortais em todo o mundo, e em 2015 um 
estudo recente da organização previa que essas 
mortes aumentassem para 250 mil por ano, até 
2040, a nível mundial.

Filipe Duarte Santos, Presidente do Conselho 
Nacional de Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável e Especialista internacional em 
alterações climáticas, responde à pergunta que 
ficou lá atrás: “Além da seca, o risco de incêndio 
florestal e rural está a aumentar. [...] No que 
respeita à saúde, as ondas de calor são um 
problema complexo, porque com as ondas de 
calor há um aumento da morbilidade e da 
mortalidade, é uma coisa que está muito bem 
documentada. [...] E também há a questão das 
doenças transmitidas por vetores, por 
mosquitos ou carraças”.

Neste contexto, o especialista em alterações 
climáticas recorda um evento em particular que 
mostra que a ameaça de novas doenças 
não é só uma projeção futura: “Temos 
o exemplo de um caso que está 
muito bem documentado. Por 
volta de 2006-2007, fizemos 
um estudo para a Madeira, 
um plano estratégico de 
adaptação da Região 
Autónoma da Madeira 
às alterações 
climáticas, e 
advertimos, nesse 
estudo, para o risco 
da dengue, porque 

o clima está a tornar-se mais favorável à dengue. 
É um clima em que a dengue se reproduz com 
mais facilidade, em que tem melhores condições 
climáticas. Mas, para que haja dengue, é preciso 
que o patógeno seja introduzido. E o que se 
passou foi que, passado pouco tempo, a dengue 
apareceu na Madeira. Acabou por se controlar o 
surto”. O especialista alerta, contudo, que a par 
da dengue “há outras doenças, como a febre da 
carraça ou a malária - com a malária tem-se feito 
um grande esforço para a conter em diversas 
regiões do mundo, em Portugal também existia, 
mas foi erradicada. Nas doenças transmitidas por 
vetores, o risco aumenta, e outro tipo de risco que 
também aumenta são as doenças por zoonoses”. 
E estas acentuam o risco de novas pandemias.

A enfermeira Maria João Costa completa esta 
ideia: “Prediz-se que o aparecimento de novas 
doenças será precisamente uma das grandes 
consequências das alterações climáticas. Nós 
temos o exemplo de dois tipos de doenças, as 
zoonoses, transmitidas por animais, e as 
doenças transmitidas por vetores, 
essencialmente mosquitos e afins, que 
transmitem a doença para o homem também”. 
A também investigadora com enfoque no 
Desenvolvimento de Processos de 

Empoderamento Comunitário que promovam 
uma melhor e mais eficaz saúde 

ambiental face às Alterações 
Climáticas detalha: “Essas 

doenças, antigamente, no início 
do século, estavam resumidas 

e isoladas em determinados 
locais geográficos do 

mundo. Hoje, já não se 
passa o mesmo, 
exatamente pelo 
aumento da 
temperatura global”. E 
qual o perigo? “Esse 
aumento permite a 

migração desses parasitas, desses insetos, para 
outros locais geográficos. E então o que vamos ter 
a acompanhar essas migrações de insetos, de 
parasitas, de vírus? Vamos ter precisamente o 
aparecimento dessas doenças - e estamos a falar 
da dengue, da malária, no caso dos vetores, e da 
brucelose, da salmonela, no caso das zoonoses - 
cada vez mais em sítios onde não eram comuns.
O mesmo se passará com os vírus. O facto de 
haver um aumento de temperatura global vai 
permitir que essas espécies queiram encontrar 
condições de vida também mais adequadas para 
elas e assim fogem das condições e dos eventos 
atmosféricos extremos. E com isso vão sofrer as 
populações”.

Quem pensa que este é apenas um problema que 
irá afetar os países mais pobres, do hemisfério sul, 
desengane-se. “Isto não é um problema, 
obviamente, do continente africano, isto não é um 
problema do continente asiático, é um problema 
global. [...] Existe o tráfego aéreo, que é cada vez 
maior - devia ser menor mas é maior -, e muito 
mais facilmente as doenças serão transmitidas e 
migrarão para outros locais geográficos. Cabe-nos 
a nós, também, ter um papel de sensibilização 
através de campanhas, através de informação às 
comunidades, de que isto não é um problema dos 
outros, isto é um problema global”, assevera 
Maria João Costa.

É certo que o cenário é pouco animador, mas é 
possível minimizar, ao nível do impacto na saúde e 
nos serviços, estes potenciais problemas. Filipe 
Duarte Santos dá algumas pistas sobre como 
fazê-lo: da monitorização “das espécies envolvidas 
nas doenças transmitidas por vetores, verificando 
se os mosquitos estão com o patógeno”, à 
monitorização das zoonoses, a uma proteção 
efetiva das populações durante ondas de calor, 
sem esquecer a aposta na sensibilização para uma 
gestão eficiente da água, com o objetivo de 
minimizar a sua escassez, e a implementação de 
sistemas de alerta precoce de cheias e de outros 
fenómenos climáticos.
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De acordo com o Dicionário Priberam da Língua 
Portuguesa, “enfermeiro” significa “profissional 
de saúde, habilitado a cuidar de doentes em 
hospitais, clínicas, empresas, escolas, etc. ou no 
domicílio” e “pessoa que cuida carinhosamente 
de um doente”. Contudo, o enfermeiro Pedro 
Melo, Professor na Universidade Católica 
Portuguesa (UCP) e investigador no Centro de 
Investigação Interdisciplinar em Saúde da UCP, vai 
mais longe e defende que é necessário 
desconstruir na sociedade a visão que ainda 
persiste de se associar a enfermagem aos 
doentes. “A enfermagem cuida dos infirmes 
(segundo o Dicionário Priberam, “que não 
mostram firmeza”) e não dos doentes. Eu até me 
atreveria a dizer que a ciência de enfermagem, 
enquanto essência, foi das primeiras a surgir no 
contexto dos cuidados às pessoas precisamente 
porque cuidar de infirmezas é cuidar dos seres 
humanos, das pessoas humanas, em todas as 
dimensões da sua vida. E há aqui muitas questões 
interessantes, nomeadamente de que tipo de 
infirmezas é que os enfermeiros cuidam”.

Segundo este investigador, “os enfermeiros 
cuidam de três grandes tipos de infirmezas: as 
infirmezas dos processos intencionais, aquilo que 
nos leva todos os dias a tomarmos decisões sobre 
a nossa vida e que tem a ver com a nossa falta de 
conhecimentos, com as nossas crenças 
limitadoras, com os nossos próprios valores 
enquanto pessoas, que nos levam a decidir ter 
uma vida mais saudável ou não, proteger o 
ambiente ou não, tomar decisões de ser um pai 
que potencia num filho uma alimentação saudável 
e exercício ou não. Depois, os processos não 
intencionais, que são os fisiológicos, os 
enfermeiros obviamente têm de saber muito sobre 
fisiologia e anatomia porque também importa 
entender, por exemplo, porque é que um 
diabético não adere ao seu regime terapêutico. E 
depois há o terceiro e último tipo de processos, 
que são as interações com o ambiente”. 

Para Pedro Melo, “os enfermeiros são os 
profissionais que mais cultura geral devem ter - 
temos de perceber de economia, temos de 
perceber de sociologia, de antropologia. No 
mesmo exemplo que dei, não me adianta que o 
diabético tenha conhecimento sobre a toma da 
medicação, que tenha a hemoglobina glicada 

adequada, se depois não se informa como a sua 
religião, por exemplo, o condiciona a fazer jejum, 
no caso de ser muçulmano. Isto é ser enfermeiro”. 
É por isso que, para Pedro Melo, “a questão 
ambiental entra aqui de uma forma muito natural. 
Nós estamos a falar do ambiente onde as pessoas 
vivem e onde tomam decisões - processos 
intencionais - que podem trazer complicações 
sérias quer para a sua saúde física, quer para o 
ambiente onde vivem, e destruir o próprio local 
onde vivemos. Estamos a falar de uma área que os 
enfermeiros têm de ter interesse porque são os 
tais processos de interação com o ambiente”. 

A investigadora Maria João Costa complementa: 
“Os enfermeiros são grandemente responsáveis 
por manter ambientes seguros e de recuperação, 
são uma fonte de informação segura. Somos [os 
enfermeiros] das profissões mais numerosas do 
mundo e quando prestamos cuidados às pessoas, 
prestamos cuidados a indivíduos de várias 
culturas, de várias línguas e países, onde as 
alterações climáticas se fazem sentir a nível global. 
Daí a pertinência, também, de a nossa profissão 
estar envolvida na mitigação, e não só na 
mitigação, porque há coisas que não podem voltar 
atrás, mas também na adaptação às alterações 
climáticas. O Pedro deu o exemplo da diabetes, 
mas há mais exemplos que se podem dar, como a 
asma”. A investigadora nota que a classe tem o 
óbvio “papel na identificação dos problemas das 
pessoas e nos diagnósticos de enfermagem”, mas 
ressalva que o âmbito de atuação dos enfermeiros 
é muito mais amplo: “ao identificarmos, por 
exemplo, elementos de uma família que tenham 
sido diagnosticados com asma, temos as 
capacidades, os conhecimentos, as competências, 
para conseguir adaptar aquela família às 
alterações climáticas, que nem sempre se podem 
mitigar no município onde as pessoas vivem. O 
que se pode fazer é, muitas vezes, diminuir a 
exposição ao risco, proteger aquele ambiente, 
proteger aquela família e tentar aconselhá-los por 
forma a não se dar o agravamento da doença”.

Em agosto, a revista científica European Journal of 
Internal Medicine publicou um artigo intitulado 
“Physicians’ responsibility toward environmental 
degradation and climate change: A position paper 
of the European Federation of Internal Medicine” 
(em tradução livre “A responsabilidade dos 
médicos relativamente à degradação ambiental e 
às alterações climáticas: Um artigo de tomada de 
posição da Federação Europeia de Medicina 
Interna”). No artigo, os autores defendem que a 
saúde, enquanto setor, deve assumir um papel 

ativo relativamente às alterações climáticas, e 
indicam recomendações a serem aplicadas em 
diferentes âmbitos - nacional, hospitalar, 
federativo e pessoal. E embora se destinem aos 
médicos, a verdade é que os tópicos abordados 
podem ser transversais aos vários profissionais de 
saúde.

É neste sentido, aliás, que apontam as conclusões 
de um estudo coassinado por Maria João Costa, 
que será em breve publicado e se intitula 
“Heritage, Art, Creation For Climate Change - 
Living The City: Catalyzing Spaces For Learning, 
Creation And Action Towards Climate Change”, 
um projeto conjunto entre o CITAR (Centro de 
investigação em Ciência e Tecnologia das Artes), o 
CEGE (Centro de Estudos em Gestão e Economia), 
e o CIIS (Centro de Investigação Interdisciplinar 
em Saúde), alinhado com o Pacto Ecológico 
Europeu Green Deal ECO XXI, iniciativa da 
Comissão Europeia para que a Europa atinja a 
neutralidade carbónica em 2050.

Mas não só. “O enfermeiro, e, nomeadamente, o 
enfermeiro de saúde pública, é um dos 
stakeholders identificados neste combate às 
alterações climáticas. O papel da enfermagem 
na saúde pública é fundamental, nós somos 
profissionais-chave na promoção da saúde e, 
nomeadamente, na promoção da saúde pública, 
e temos tido um papel fundamental de 
liderança e de educação. E não apenas das 
comunidades, mas dos nossos pares, porque 
nem todos os enfermeiros se dedicam à saúde 
pública”, nota a enfermeira. Lá fora, exemplifica, 
esta missão é cada vez mais relevada. “Embora as 
alterações climáticas sejam transversais a todas as 
áreas, é muito importante aqui a educação dos 
nossos pares, dos estudantes de enfermagem, dos 
nossos colegas, e existem já projetos a nível 
internacional, nomeadamente nos Estados Unidos, 
cujo objetivo é precisamente esse: educar os 
profissionais de enfermagem, todos eles, atingir 
toda a classe profissional com conhecimento 
atualizado e com competências de promoção da 
saúde pública na área da prevenção das 
alterações climáticas. Isso é fundamental”.
 
O investigador Pedro Melo precisa que “a forma 
como os enfermeiros, em particular, podem 
contribuir para toda esta questão tem mesmo que 
ver com a natureza do que é ser enfermeiro e do 
que é a enfermagem. Um médico, um psicólogo, 
sabem fazer intervenções, há médicos da área das 
doenças que decorrem das alterações climáticas, 
mas é uma área muito restrita. Na área de que 

estamos a falar, precisamos de profissionais que 
ajudem as pessoas a ser mais firmes, quer nos 
processos intencionais, quer na proteção contra a 
doença nos processos não intencionais, quer nos 
processos de interação com o ambiente. 
Claramente os enfermeiros são diferentes e fazem 
a diferença”. Neste contexto, Maria João Costa 
assinala ainda que, numa sociedade em que uma 
percentagem significativa de pessoas não tem o 
nível de ensino secundário, a transmissão da 
evidência científica que vai sendo produzida 
sobre esta matéria cabe também à classe. “Nós 
somos a ponte para a população, somos os 
primeiros a lidar com as pessoas, com as 
comunidades, e somos os primeiros a ter essa 
evidência científica na mão e o poder de a 
traduzir para as populações”, defende.

O enfermeiro Rúben Fidalgo acrescenta uma 
outra perspetiva à problemática das alterações 
climáticas, colocando ênfase no tratamento dos 
resíduos hospitalares. Em Portugal, a atividade e 
a matéria-prima do setor da saúde representam 
4,8% das emissões nacionais, um valor acima da 
média da União Europeia, de acordo com um 
estudo publicado em 2019 pela ONG Health Care 
Without Harm com a consultora Arpus. “Esta 
questão dos resíduos era uma grande 
preocupação minha durante a Covid-19. Eu fiz 
parte da equipa que fez a reestruturação do meu 
serviço e dos cuidados hospitalares para 
adaptação à pandemia. [...] A realidade é que, 
nestes dois anos, produzimos lixo 
inadvertidamente. Ficámos muito assustados e 
preocupados, obviamente, mas sempre defendi, a 
título de exemplo, que não era 
boa ideia fazermos utilização 
da dupla luva. [...] Isto 
tudo trouxe uma 
produção de lixo enorme, 
uma sobreutilização de 
produtos e resíduos químicos 
para desinfeção, o que tem um 
impacto grande na nossa 
natureza. Imagine a quantidade 
de lixo que, 
nomeadamente, foi 
identificado como 
grupo de risco 
biológico, o grupo 
3 e 4, que carece 
de uma 
desinfeção 
térmica e que 
vai para aterros, 

que depois se imiscui nos nossos afluentes”, lamenta. 
Questionado sobre se existe uma consciência para 
este tema nos corredores das instituições de saúde 
em geral, Rúben Fidalgo diz que sim, mas defende a 
necessidade de serem criadas novas estratégias a 
este respeito em prol da preservação do ambiente e 
da diminuição da pegada ecológica: “Na separação 
de lixo hospitalar, nomeadamente os lixos limpos, 
plástico, papel, etc., a maior parte das empresas 
não o aceita para reciclagem, apesar de estar 
limpo. Porquê? Por receio de que possa vir 
contaminado, de que, por engano, possa ir 
misturado algo contaminado. Basta uma seringa 
que não foi utilizada ir misturada, isso gera logo 
desconforto aos profissionais da área da reciclagem. 
Como resultado, essas seringas, por exemplo, que 
são de plástico e podiam ser recicladas, são 
direcionadas como lixo contaminado para os aterros. 
Temos de mudar estratégias e mentalidades para 
lidar com os lixos”.

Resíduos cuja reciclagem seria evidente, em 
ambiente hospitalar nem sempre o é. “Por exemplo, 
o plástico podia ser separado, os invólucros dos 
soros, de várias coisas que usamos, podiam ser 
recicláveis. Há hospitais que, entretanto, 
conseguiram alguns acordos específicos com 
empresas de reciclagem de lixo, porque são locais e 
elas recebem-no separado. Na triagem desse lixo, se 
houver algum lixo contaminado, o hospital tem de 
recolher esse lote inteiro e levá-lo para aterro de 
risco biológico, o que me parece bem. Mas isto 
acontece pontualmente, em alguns hospitais que 
tenham feito esse acordo. Grandes hospitais, que 
têm outras preocupações, outras gestões, não fazem 
isso. Todo o lixo hospitalar ou é contaminado ou não 
é contaminado e é tratado assim, não há 
propriamente uma reciclagem. E nós produzimos 
plástico que podia ser reciclado às toneladas”, 
descreve o enfermeiro. 

Rúben Fidalgo mostra-se ainda preocupado pelo 
fornecimento hospitalar de produtos farmacêuticos. 
“Nós recebemos todos os fármacos embalados em 
caixinhas, individualmente, e recebemos dezenas de 
quantidades de fármacos. Se vêm para ambiente 
hospitalar, porque é que não vêm embalados em 
grandes dosagens? Estamos a produzir cartão que, 
como entra no hospital, não vai ser reciclado, vai 
para lixo não contaminado. Talvez o Ministério do 
Ambiente precisasse de desenvolver uma estratégia 
para tratar estes lixos. Só isto ia fazer uma diferença 
gigantesca”, acredita.
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A principal resposta às alterações climáticas passa 
pela mitigação e pela adaptação. Apesar daquilo 
que as projeções científicas permitem antever 
relativamente às alterações climáticas e aos seus 
efeitos - que inevitavelmente se traduzirão numa 
maior pressão sobre os serviços de saúde -, a 
verdade é que, como lamenta a enfermeira Maria 
João Costa, em Portugal persiste uma postura de 
impreparação a vários níveis - e o Serviço 
Nacional de Saúde não é exceção. “Estamos 
ainda muito aquém daquilo que é ideal. Nós 
somos muito maus na preparação, somos bons no 
‘em cima da hora’. Mas temos de estar 
preparados para um aumento de fluxo de pessoas 
às urgências, aos serviços de saúde [num 
contexto de catástrofe climática]. O que é certo é 
que ao nível do privado, das empresas privadas, 
existe o que é chamado de ‘health and safety’, 
‘higiene e segurança no trabalho’, em que são 
feitos simulacros com regularidade, quer nas 
áreas dos incêndios, quer na área dos 
acontecimentos, para que [os profissionais] 
possam saber agir e reagir perante esses mesmos 
eventos. O que é que acontece no Serviço 
Nacional de Saúde? Nós apenas lidamos com o 
que acontece, não nos preparamos”. 

Para a investigadora, a realização de simulacros e 
a criação de planos que incluam e preparem as 
populações são fundamentais. E nesses 
processos, acredita, os enfermeiros têm de ser 
protagonistas: “Precisamos de enfermeiros. 
Precisamos de enfermeiros que estejam prontos 
para preparar e planear esses simulacros nas 
instituições, sejam elas públicas ou privadas. Nós 
temos de preparar os serviços, temos de ter 
soluções, planos B para, pelo menos, o aumento 
do fluxo de pessoas nos serviços”. Um dos 
objetivos do projeto de investigação em que está 
de momento a participar é precisamente 
providenciar recomendações políticas a enviar 
para a Direção Geral de Saúde e para o Ministério 
da Saúde. “Essa [preparação], aliás, deverá ser 
uma das nossas recomendações. Nós não 
podemos, nem temos como, saber de tudo ao 
mesmo tempo, e, se temos de fazer formação e 
treino com regularidade - e estamos a falar de 
treinos anuais, pelo menos -, da mesma forma 
que se faz o suporte básico de vida, temos de 

preparar os nossos pares para a eventualidade 
de uma catástrofe. Se isso não acontecer, não 
há população que venha a poder lidar com 
nenhuma tragédia”, refere.

Outra tendência que se verifica em Portugal, 
acredita, é a de se considerar apenas as 
fatalidades num contexto de catástrofe. Porém, 
como adverte, há muito mais questões às quais 
é preciso dar respostas num momento desses. 
“Nós só pensamos nas fatalidades, após um 
evento atmosférico extremo, como um 
terramoto, na eventualidade de 
acontecer aqui na orla costeira, ao 
nível da área de Lisboa. Pensamos 
sempre nas fatalidades, nas 
pessoas que morreriam, mas não 
podemos pensar só nessas 
fatalidades, há todas as outras 
indiretas que vêm por acréscimo, 
pela descontinuidade de 
tratamentos, por exemplo. Vamos 
pensar num doente oncológico: os 
doentes oncológicos precisam de 
manter os ciclos de quimioterapia; se 
forem interrompidos, a probabilidade 
de isso vir a resultar numa morte 
prematura é elevadíssima”, adverte. 
Países como os Estados Unidos da 
América, por exemplo, têm já em prática 
mecanismos para que, na eventualidade de 
uma catástrofe deste tipo, os tratamentos 
oncológicos não sofram interrupções. 

Pedro Melo concorda com a colega sobre a 
premência de serem criadas comissões que 
discutam estes tópicos e que elaborem 
planos de ação que deem as respostas 
necessárias a quem, depois de um fenómeno 
climático extremo, continua a ter 
necessidades de saúde que precisam de ser 
asseguradas - sob pena de ver a sua própria 
vida em risco. E defende que a inclusão de 
enfermeiros nos contextos de planeamento e 
de decisão política enquanto consultores é 
fundamental. Dessa forma, é possível não só 
assegurar que, perante uma catástrofe climática 
como um terramoto, não existe “falta de treino, 
de preparação ou de conhecimento prévio”, 
mas também fazer entender aos decisores 
políticos “porque é que o [novo] aeroporto não 
pode estar em cima de uma falha e que, se a 
Ponte 25 de Abril cair, quem vive na Margem 
Sul e faz tratamentos oncológicos não vai a 
nado para Lisboa se sobreviver a um tsunami”.

reportagem
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sob o véu do Antropoceno (“época 
caracterizada pelos efeitos da atividade 
humana no clima e no funcionamento dos 
ecossistemas da Terra”, segundo o Dicionário 
Priberam), muitos outros efeitos se escondem e 
os dados traçam um retrato, no mínimo, 
temível: de acordo com a OMS, no ano 2000 as 
alterações climáticas causaram 150 mil vítimas 
mortais em todo o mundo, e em 2015 um 
estudo recente da organização previa que essas 
mortes aumentassem para 250 mil por ano, até 
2040, a nível mundial.

Filipe Duarte Santos, Presidente do Conselho 
Nacional de Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável e Especialista internacional em 
alterações climáticas, responde à pergunta que 
ficou lá atrás: “Além da seca, o risco de incêndio 
florestal e rural está a aumentar. [...] No que 
respeita à saúde, as ondas de calor são um 
problema complexo, porque com as ondas de 
calor há um aumento da morbilidade e da 
mortalidade, é uma coisa que está muito bem 
documentada. [...] E também há a questão das 
doenças transmitidas por vetores, por 
mosquitos ou carraças”.

Neste contexto, o especialista em alterações 
climáticas recorda um evento em particular que 
mostra que a ameaça de novas doenças 
não é só uma projeção futura: “Temos 
o exemplo de um caso que está 
muito bem documentado. Por 
volta de 2006-2007, fizemos 
um estudo para a Madeira, 
um plano estratégico de 
adaptação da Região 
Autónoma da Madeira 
às alterações 
climáticas, e 
advertimos, nesse 
estudo, para o risco 
da dengue, porque 

o clima está a tornar-se mais favorável à dengue. 
É um clima em que a dengue se reproduz com 
mais facilidade, em que tem melhores condições 
climáticas. Mas, para que haja dengue, é preciso 
que o patógeno seja introduzido. E o que se 
passou foi que, passado pouco tempo, a dengue 
apareceu na Madeira. Acabou por se controlar o 
surto”. O especialista alerta, contudo, que a par 
da dengue “há outras doenças, como a febre da 
carraça ou a malária - com a malária tem-se feito 
um grande esforço para a conter em diversas 
regiões do mundo, em Portugal também existia, 
mas foi erradicada. Nas doenças transmitidas por 
vetores, o risco aumenta, e outro tipo de risco que 
também aumenta são as doenças por zoonoses”. 
E estas acentuam o risco de novas pandemias.

A enfermeira Maria João Costa completa esta 
ideia: “Prediz-se que o aparecimento de novas 
doenças será precisamente uma das grandes 
consequências das alterações climáticas. Nós 
temos o exemplo de dois tipos de doenças, as 
zoonoses, transmitidas por animais, e as 
doenças transmitidas por vetores, 
essencialmente mosquitos e afins, que 
transmitem a doença para o homem também”. 
A também investigadora com enfoque no 
Desenvolvimento de Processos de 

Empoderamento Comunitário que promovam 
uma melhor e mais eficaz saúde 

ambiental face às Alterações 
Climáticas detalha: “Essas 

doenças, antigamente, no início 
do século, estavam resumidas 

e isoladas em determinados 
locais geográficos do 

mundo. Hoje, já não se 
passa o mesmo, 
exatamente pelo 
aumento da 
temperatura global”. E 
qual o perigo? “Esse 
aumento permite a 

migração desses parasitas, desses insetos, para 
outros locais geográficos. E então o que vamos ter 
a acompanhar essas migrações de insetos, de 
parasitas, de vírus? Vamos ter precisamente o 
aparecimento dessas doenças - e estamos a falar 
da dengue, da malária, no caso dos vetores, e da 
brucelose, da salmonela, no caso das zoonoses - 
cada vez mais em sítios onde não eram comuns.
O mesmo se passará com os vírus. O facto de 
haver um aumento de temperatura global vai 
permitir que essas espécies queiram encontrar 
condições de vida também mais adequadas para 
elas e assim fogem das condições e dos eventos 
atmosféricos extremos. E com isso vão sofrer as 
populações”.

Quem pensa que este é apenas um problema que 
irá afetar os países mais pobres, do hemisfério sul, 
desengane-se. “Isto não é um problema, 
obviamente, do continente africano, isto não é um 
problema do continente asiático, é um problema 
global. [...] Existe o tráfego aéreo, que é cada vez 
maior - devia ser menor mas é maior -, e muito 
mais facilmente as doenças serão transmitidas e 
migrarão para outros locais geográficos. Cabe-nos 
a nós, também, ter um papel de sensibilização 
através de campanhas, através de informação às 
comunidades, de que isto não é um problema dos 
outros, isto é um problema global”, assevera 
Maria João Costa.

É certo que o cenário é pouco animador, mas é 
possível minimizar, ao nível do impacto na saúde e 
nos serviços, estes potenciais problemas. Filipe 
Duarte Santos dá algumas pistas sobre como 
fazê-lo: da monitorização “das espécies envolvidas 
nas doenças transmitidas por vetores, verificando 
se os mosquitos estão com o patógeno”, à 
monitorização das zoonoses, a uma proteção 
efetiva das populações durante ondas de calor, 
sem esquecer a aposta na sensibilização para uma 
gestão eficiente da água, com o objetivo de 
minimizar a sua escassez, e a implementação de 
sistemas de alerta precoce de cheias e de outros 
fenómenos climáticos.
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De acordo com o Dicionário Priberam da Língua 
Portuguesa, “enfermeiro” significa “profissional 
de saúde, habilitado a cuidar de doentes em 
hospitais, clínicas, empresas, escolas, etc. ou no 
domicílio” e “pessoa que cuida carinhosamente 
de um doente”. Contudo, o enfermeiro Pedro 
Melo, Professor na Universidade Católica 
Portuguesa (UCP) e investigador no Centro de 
Investigação Interdisciplinar em Saúde da UCP, vai 
mais longe e defende que é necessário 
desconstruir na sociedade a visão que ainda 
persiste de se associar a enfermagem aos 
doentes. “A enfermagem cuida dos infirmes 
(segundo o Dicionário Priberam, “que não 
mostram firmeza”) e não dos doentes. Eu até me 
atreveria a dizer que a ciência de enfermagem, 
enquanto essência, foi das primeiras a surgir no 
contexto dos cuidados às pessoas precisamente 
porque cuidar de infirmezas é cuidar dos seres 
humanos, das pessoas humanas, em todas as 
dimensões da sua vida. E há aqui muitas questões 
interessantes, nomeadamente de que tipo de 
infirmezas é que os enfermeiros cuidam”.

Segundo este investigador, “os enfermeiros 
cuidam de três grandes tipos de infirmezas: as 
infirmezas dos processos intencionais, aquilo que 
nos leva todos os dias a tomarmos decisões sobre 
a nossa vida e que tem a ver com a nossa falta de 
conhecimentos, com as nossas crenças 
limitadoras, com os nossos próprios valores 
enquanto pessoas, que nos levam a decidir ter 
uma vida mais saudável ou não, proteger o 
ambiente ou não, tomar decisões de ser um pai 
que potencia num filho uma alimentação saudável 
e exercício ou não. Depois, os processos não 
intencionais, que são os fisiológicos, os 
enfermeiros obviamente têm de saber muito sobre 
fisiologia e anatomia porque também importa 
entender, por exemplo, porque é que um 
diabético não adere ao seu regime terapêutico. E 
depois há o terceiro e último tipo de processos, 
que são as interações com o ambiente”. 

Para Pedro Melo, “os enfermeiros são os 
profissionais que mais cultura geral devem ter - 
temos de perceber de economia, temos de 
perceber de sociologia, de antropologia. No 
mesmo exemplo que dei, não me adianta que o 
diabético tenha conhecimento sobre a toma da 
medicação, que tenha a hemoglobina glicada 

adequada, se depois não se informa como a sua 
religião, por exemplo, o condiciona a fazer jejum, 
no caso de ser muçulmano. Isto é ser enfermeiro”. 
É por isso que, para Pedro Melo, “a questão 
ambiental entra aqui de uma forma muito natural. 
Nós estamos a falar do ambiente onde as pessoas 
vivem e onde tomam decisões - processos 
intencionais - que podem trazer complicações 
sérias quer para a sua saúde física, quer para o 
ambiente onde vivem, e destruir o próprio local 
onde vivemos. Estamos a falar de uma área que os 
enfermeiros têm de ter interesse porque são os 
tais processos de interação com o ambiente”. 

A investigadora Maria João Costa complementa: 
“Os enfermeiros são grandemente responsáveis 
por manter ambientes seguros e de recuperação, 
são uma fonte de informação segura. Somos [os 
enfermeiros] das profissões mais numerosas do 
mundo e quando prestamos cuidados às pessoas, 
prestamos cuidados a indivíduos de várias 
culturas, de várias línguas e países, onde as 
alterações climáticas se fazem sentir a nível global. 
Daí a pertinência, também, de a nossa profissão 
estar envolvida na mitigação, e não só na 
mitigação, porque há coisas que não podem voltar 
atrás, mas também na adaptação às alterações 
climáticas. O Pedro deu o exemplo da diabetes, 
mas há mais exemplos que se podem dar, como a 
asma”. A investigadora nota que a classe tem o 
óbvio “papel na identificação dos problemas das 
pessoas e nos diagnósticos de enfermagem”, mas 
ressalva que o âmbito de atuação dos enfermeiros 
é muito mais amplo: “ao identificarmos, por 
exemplo, elementos de uma família que tenham 
sido diagnosticados com asma, temos as 
capacidades, os conhecimentos, as competências, 
para conseguir adaptar aquela família às 
alterações climáticas, que nem sempre se podem 
mitigar no município onde as pessoas vivem. O 
que se pode fazer é, muitas vezes, diminuir a 
exposição ao risco, proteger aquele ambiente, 
proteger aquela família e tentar aconselhá-los por 
forma a não se dar o agravamento da doença”.

Em agosto, a revista científica European Journal of 
Internal Medicine publicou um artigo intitulado 
“Physicians’ responsibility toward environmental 
degradation and climate change: A position paper 
of the European Federation of Internal Medicine” 
(em tradução livre “A responsabilidade dos 
médicos relativamente à degradação ambiental e 
às alterações climáticas: Um artigo de tomada de 
posição da Federação Europeia de Medicina 
Interna”). No artigo, os autores defendem que a 
saúde, enquanto setor, deve assumir um papel 

ativo relativamente às alterações climáticas, e 
indicam recomendações a serem aplicadas em 
diferentes âmbitos - nacional, hospitalar, 
federativo e pessoal. E embora se destinem aos 
médicos, a verdade é que os tópicos abordados 
podem ser transversais aos vários profissionais de 
saúde.

É neste sentido, aliás, que apontam as conclusões 
de um estudo coassinado por Maria João Costa, 
que será em breve publicado e se intitula 
“Heritage, Art, Creation For Climate Change - 
Living The City: Catalyzing Spaces For Learning, 
Creation And Action Towards Climate Change”, 
um projeto conjunto entre o CITAR (Centro de 
investigação em Ciência e Tecnologia das Artes), o 
CEGE (Centro de Estudos em Gestão e Economia), 
e o CIIS (Centro de Investigação Interdisciplinar 
em Saúde), alinhado com o Pacto Ecológico 
Europeu Green Deal ECO XXI, iniciativa da 
Comissão Europeia para que a Europa atinja a 
neutralidade carbónica em 2050.

Mas não só. “O enfermeiro, e, nomeadamente, o 
enfermeiro de saúde pública, é um dos 
stakeholders identificados neste combate às 
alterações climáticas. O papel da enfermagem 
na saúde pública é fundamental, nós somos 
profissionais-chave na promoção da saúde e, 
nomeadamente, na promoção da saúde pública, 
e temos tido um papel fundamental de 
liderança e de educação. E não apenas das 
comunidades, mas dos nossos pares, porque 
nem todos os enfermeiros se dedicam à saúde 
pública”, nota a enfermeira. Lá fora, exemplifica, 
esta missão é cada vez mais relevada. “Embora as 
alterações climáticas sejam transversais a todas as 
áreas, é muito importante aqui a educação dos 
nossos pares, dos estudantes de enfermagem, dos 
nossos colegas, e existem já projetos a nível 
internacional, nomeadamente nos Estados Unidos, 
cujo objetivo é precisamente esse: educar os 
profissionais de enfermagem, todos eles, atingir 
toda a classe profissional com conhecimento 
atualizado e com competências de promoção da 
saúde pública na área da prevenção das 
alterações climáticas. Isso é fundamental”.
 
O investigador Pedro Melo precisa que “a forma 
como os enfermeiros, em particular, podem 
contribuir para toda esta questão tem mesmo que 
ver com a natureza do que é ser enfermeiro e do 
que é a enfermagem. Um médico, um psicólogo, 
sabem fazer intervenções, há médicos da área das 
doenças que decorrem das alterações climáticas, 
mas é uma área muito restrita. Na área de que 

estamos a falar, precisamos de profissionais que 
ajudem as pessoas a ser mais firmes, quer nos 
processos intencionais, quer na proteção contra a 
doença nos processos não intencionais, quer nos 
processos de interação com o ambiente. 
Claramente os enfermeiros são diferentes e fazem 
a diferença”. Neste contexto, Maria João Costa 
assinala ainda que, numa sociedade em que uma 
percentagem significativa de pessoas não tem o 
nível de ensino secundário, a transmissão da 
evidência científica que vai sendo produzida 
sobre esta matéria cabe também à classe. “Nós 
somos a ponte para a população, somos os 
primeiros a lidar com as pessoas, com as 
comunidades, e somos os primeiros a ter essa 
evidência científica na mão e o poder de a 
traduzir para as populações”, defende.

O enfermeiro Rúben Fidalgo acrescenta uma 
outra perspetiva à problemática das alterações 
climáticas, colocando ênfase no tratamento dos 
resíduos hospitalares. Em Portugal, a atividade e 
a matéria-prima do setor da saúde representam 
4,8% das emissões nacionais, um valor acima da 
média da União Europeia, de acordo com um 
estudo publicado em 2019 pela ONG Health Care 
Without Harm com a consultora Arpus. “Esta 
questão dos resíduos era uma grande 
preocupação minha durante a Covid-19. Eu fiz 
parte da equipa que fez a reestruturação do meu 
serviço e dos cuidados hospitalares para 
adaptação à pandemia. [...] A realidade é que, 
nestes dois anos, produzimos lixo 
inadvertidamente. Ficámos muito assustados e 
preocupados, obviamente, mas sempre defendi, a 
título de exemplo, que não era 
boa ideia fazermos utilização 
da dupla luva. [...] Isto 
tudo trouxe uma 
produção de lixo enorme, 
uma sobreutilização de 
produtos e resíduos químicos 
para desinfeção, o que tem um 
impacto grande na nossa 
natureza. Imagine a quantidade 
de lixo que, 
nomeadamente, foi 
identificado como 
grupo de risco 
biológico, o grupo 
3 e 4, que carece 
de uma 
desinfeção 
térmica e que 
vai para aterros, 

que depois se imiscui nos nossos afluentes”, lamenta. 
Questionado sobre se existe uma consciência para 
este tema nos corredores das instituições de saúde 
em geral, Rúben Fidalgo diz que sim, mas defende a 
necessidade de serem criadas novas estratégias a 
este respeito em prol da preservação do ambiente e 
da diminuição da pegada ecológica: “Na separação 
de lixo hospitalar, nomeadamente os lixos limpos, 
plástico, papel, etc., a maior parte das empresas 
não o aceita para reciclagem, apesar de estar 
limpo. Porquê? Por receio de que possa vir 
contaminado, de que, por engano, possa ir 
misturado algo contaminado. Basta uma seringa 
que não foi utilizada ir misturada, isso gera logo 
desconforto aos profissionais da área da reciclagem. 
Como resultado, essas seringas, por exemplo, que 
são de plástico e podiam ser recicladas, são 
direcionadas como lixo contaminado para os aterros. 
Temos de mudar estratégias e mentalidades para 
lidar com os lixos”.

Resíduos cuja reciclagem seria evidente, em 
ambiente hospitalar nem sempre o é. “Por exemplo, 
o plástico podia ser separado, os invólucros dos 
soros, de várias coisas que usamos, podiam ser 
recicláveis. Há hospitais que, entretanto, 
conseguiram alguns acordos específicos com 
empresas de reciclagem de lixo, porque são locais e 
elas recebem-no separado. Na triagem desse lixo, se 
houver algum lixo contaminado, o hospital tem de 
recolher esse lote inteiro e levá-lo para aterro de 
risco biológico, o que me parece bem. Mas isto 
acontece pontualmente, em alguns hospitais que 
tenham feito esse acordo. Grandes hospitais, que 
têm outras preocupações, outras gestões, não fazem 
isso. Todo o lixo hospitalar ou é contaminado ou não 
é contaminado e é tratado assim, não há 
propriamente uma reciclagem. E nós produzimos 
plástico que podia ser reciclado às toneladas”, 
descreve o enfermeiro. 

Rúben Fidalgo mostra-se ainda preocupado pelo 
fornecimento hospitalar de produtos farmacêuticos. 
“Nós recebemos todos os fármacos embalados em 
caixinhas, individualmente, e recebemos dezenas de 
quantidades de fármacos. Se vêm para ambiente 
hospitalar, porque é que não vêm embalados em 
grandes dosagens? Estamos a produzir cartão que, 
como entra no hospital, não vai ser reciclado, vai 
para lixo não contaminado. Talvez o Ministério do 
Ambiente precisasse de desenvolver uma estratégia 
para tratar estes lixos. Só isto ia fazer uma diferença 
gigantesca”, acredita.
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A principal resposta às alterações climáticas passa 
pela mitigação e pela adaptação. Apesar daquilo 
que as projeções científicas permitem antever 
relativamente às alterações climáticas e aos seus 
efeitos - que inevitavelmente se traduzirão numa 
maior pressão sobre os serviços de saúde -, a 
verdade é que, como lamenta a enfermeira Maria 
João Costa, em Portugal persiste uma postura de 
impreparação a vários níveis - e o Serviço 
Nacional de Saúde não é exceção. “Estamos 
ainda muito aquém daquilo que é ideal. Nós 
somos muito maus na preparação, somos bons no 
‘em cima da hora’. Mas temos de estar 
preparados para um aumento de fluxo de pessoas 
às urgências, aos serviços de saúde [num 
contexto de catástrofe climática]. O que é certo é 
que ao nível do privado, das empresas privadas, 
existe o que é chamado de ‘health and safety’, 
‘higiene e segurança no trabalho’, em que são 
feitos simulacros com regularidade, quer nas 
áreas dos incêndios, quer na área dos 
acontecimentos, para que [os profissionais] 
possam saber agir e reagir perante esses mesmos 
eventos. O que é que acontece no Serviço 
Nacional de Saúde? Nós apenas lidamos com o 
que acontece, não nos preparamos”. 

Para a investigadora, a realização de simulacros e 
a criação de planos que incluam e preparem as 
populações são fundamentais. E nesses 
processos, acredita, os enfermeiros têm de ser 
protagonistas: “Precisamos de enfermeiros. 
Precisamos de enfermeiros que estejam prontos 
para preparar e planear esses simulacros nas 
instituições, sejam elas públicas ou privadas. Nós 
temos de preparar os serviços, temos de ter 
soluções, planos B para, pelo menos, o aumento 
do fluxo de pessoas nos serviços”. Um dos 
objetivos do projeto de investigação em que está 
de momento a participar é precisamente 
providenciar recomendações políticas a enviar 
para a Direção Geral de Saúde e para o Ministério 
da Saúde. “Essa [preparação], aliás, deverá ser 
uma das nossas recomendações. Nós não 
podemos, nem temos como, saber de tudo ao 
mesmo tempo, e, se temos de fazer formação e 
treino com regularidade - e estamos a falar de 
treinos anuais, pelo menos -, da mesma forma 
que se faz o suporte básico de vida, temos de 

preparar os nossos pares para a eventualidade 
de uma catástrofe. Se isso não acontecer, não 
há população que venha a poder lidar com 
nenhuma tragédia”, refere.

Outra tendência que se verifica em Portugal, 
acredita, é a de se considerar apenas as 
fatalidades num contexto de catástrofe. Porém, 
como adverte, há muito mais questões às quais 
é preciso dar respostas num momento desses. 
“Nós só pensamos nas fatalidades, após um 
evento atmosférico extremo, como um 
terramoto, na eventualidade de 
acontecer aqui na orla costeira, ao 
nível da área de Lisboa. Pensamos 
sempre nas fatalidades, nas 
pessoas que morreriam, mas não 
podemos pensar só nessas 
fatalidades, há todas as outras 
indiretas que vêm por acréscimo, 
pela descontinuidade de 
tratamentos, por exemplo. Vamos 
pensar num doente oncológico: os 
doentes oncológicos precisam de 
manter os ciclos de quimioterapia; se 
forem interrompidos, a probabilidade 
de isso vir a resultar numa morte 
prematura é elevadíssima”, adverte. 
Países como os Estados Unidos da 
América, por exemplo, têm já em prática 
mecanismos para que, na eventualidade de 
uma catástrofe deste tipo, os tratamentos 
oncológicos não sofram interrupções. 

Pedro Melo concorda com a colega sobre a 
premência de serem criadas comissões que 
discutam estes tópicos e que elaborem 
planos de ação que deem as respostas 
necessárias a quem, depois de um fenómeno 
climático extremo, continua a ter 
necessidades de saúde que precisam de ser 
asseguradas - sob pena de ver a sua própria 
vida em risco. E defende que a inclusão de 
enfermeiros nos contextos de planeamento e 
de decisão política enquanto consultores é 
fundamental. Dessa forma, é possível não só 
assegurar que, perante uma catástrofe climática 
como um terramoto, não existe “falta de treino, 
de preparação ou de conhecimento prévio”, 
mas também fazer entender aos decisores 
políticos “porque é que o [novo] aeroporto não 
pode estar em cima de uma falha e que, se a 
Ponte 25 de Abril cair, quem vive na Margem 
Sul e faz tratamentos oncológicos não vai a 
nado para Lisboa se sobreviver a um tsunami”.



sob o véu do Antropoceno (“época 
caracterizada pelos efeitos da atividade 
humana no clima e no funcionamento dos 
ecossistemas da Terra”, segundo o Dicionário 
Priberam), muitos outros efeitos se escondem e 
os dados traçam um retrato, no mínimo, 
temível: de acordo com a OMS, no ano 2000 as 
alterações climáticas causaram 150 mil vítimas 
mortais em todo o mundo, e em 2015 um 
estudo recente da organização previa que essas 
mortes aumentassem para 250 mil por ano, até 
2040, a nível mundial.

Filipe Duarte Santos, Presidente do Conselho 
Nacional de Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável e Especialista internacional em 
alterações climáticas, responde à pergunta que 
ficou lá atrás: “Além da seca, o risco de incêndio 
florestal e rural está a aumentar. [...] No que 
respeita à saúde, as ondas de calor são um 
problema complexo, porque com as ondas de 
calor há um aumento da morbilidade e da 
mortalidade, é uma coisa que está muito bem 
documentada. [...] E também há a questão das 
doenças transmitidas por vetores, por 
mosquitos ou carraças”.

Neste contexto, o especialista em alterações 
climáticas recorda um evento em particular que 
mostra que a ameaça de novas doenças 
não é só uma projeção futura: “Temos 
o exemplo de um caso que está 
muito bem documentado. Por 
volta de 2006-2007, fizemos 
um estudo para a Madeira, 
um plano estratégico de 
adaptação da Região 
Autónoma da Madeira 
às alterações 
climáticas, e 
advertimos, nesse 
estudo, para o risco 
da dengue, porque 

o clima está a tornar-se mais favorável à dengue. 
É um clima em que a dengue se reproduz com 
mais facilidade, em que tem melhores condições 
climáticas. Mas, para que haja dengue, é preciso 
que o patógeno seja introduzido. E o que se 
passou foi que, passado pouco tempo, a dengue 
apareceu na Madeira. Acabou por se controlar o 
surto”. O especialista alerta, contudo, que a par 
da dengue “há outras doenças, como a febre da 
carraça ou a malária - com a malária tem-se feito 
um grande esforço para a conter em diversas 
regiões do mundo, em Portugal também existia, 
mas foi erradicada. Nas doenças transmitidas por 
vetores, o risco aumenta, e outro tipo de risco que 
também aumenta são as doenças por zoonoses”. 
E estas acentuam o risco de novas pandemias.

A enfermeira Maria João Costa completa esta 
ideia: “Prediz-se que o aparecimento de novas 
doenças será precisamente uma das grandes 
consequências das alterações climáticas. Nós 
temos o exemplo de dois tipos de doenças, as 
zoonoses, transmitidas por animais, e as 
doenças transmitidas por vetores, 
essencialmente mosquitos e afins, que 
transmitem a doença para o homem também”. 
A também investigadora com enfoque no 
Desenvolvimento de Processos de 

Empoderamento Comunitário que promovam 
uma melhor e mais eficaz saúde 

ambiental face às Alterações 
Climáticas detalha: “Essas 

doenças, antigamente, no início 
do século, estavam resumidas 

e isoladas em determinados 
locais geográficos do 

mundo. Hoje, já não se 
passa o mesmo, 
exatamente pelo 
aumento da 
temperatura global”. E 
qual o perigo? “Esse 
aumento permite a 

migração desses parasitas, desses insetos, para 
outros locais geográficos. E então o que vamos ter 
a acompanhar essas migrações de insetos, de 
parasitas, de vírus? Vamos ter precisamente o 
aparecimento dessas doenças - e estamos a falar 
da dengue, da malária, no caso dos vetores, e da 
brucelose, da salmonela, no caso das zoonoses - 
cada vez mais em sítios onde não eram comuns.
O mesmo se passará com os vírus. O facto de 
haver um aumento de temperatura global vai 
permitir que essas espécies queiram encontrar 
condições de vida também mais adequadas para 
elas e assim fogem das condições e dos eventos 
atmosféricos extremos. E com isso vão sofrer as 
populações”.

Quem pensa que este é apenas um problema que 
irá afetar os países mais pobres, do hemisfério sul, 
desengane-se. “Isto não é um problema, 
obviamente, do continente africano, isto não é um 
problema do continente asiático, é um problema 
global. [...] Existe o tráfego aéreo, que é cada vez 
maior - devia ser menor mas é maior -, e muito 
mais facilmente as doenças serão transmitidas e 
migrarão para outros locais geográficos. Cabe-nos 
a nós, também, ter um papel de sensibilização 
através de campanhas, através de informação às 
comunidades, de que isto não é um problema dos 
outros, isto é um problema global”, assevera 
Maria João Costa.

É certo que o cenário é pouco animador, mas é 
possível minimizar, ao nível do impacto na saúde e 
nos serviços, estes potenciais problemas. Filipe 
Duarte Santos dá algumas pistas sobre como 
fazê-lo: da monitorização “das espécies envolvidas 
nas doenças transmitidas por vetores, verificando 
se os mosquitos estão com o patógeno”, à 
monitorização das zoonoses, a uma proteção 
efetiva das populações durante ondas de calor, 
sem esquecer a aposta na sensibilização para uma 
gestão eficiente da água, com o objetivo de 
minimizar a sua escassez, e a implementação de 
sistemas de alerta precoce de cheias e de outros 
fenómenos climáticos.
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De acordo com o Dicionário Priberam da Língua 
Portuguesa, “enfermeiro” significa “profissional 
de saúde, habilitado a cuidar de doentes em 
hospitais, clínicas, empresas, escolas, etc. ou no 
domicílio” e “pessoa que cuida carinhosamente 
de um doente”. Contudo, o enfermeiro Pedro 
Melo, Professor na Universidade Católica 
Portuguesa (UCP) e investigador no Centro de 
Investigação Interdisciplinar em Saúde da UCP, vai 
mais longe e defende que é necessário 
desconstruir na sociedade a visão que ainda 
persiste de se associar a enfermagem aos 
doentes. “A enfermagem cuida dos infirmes 
(segundo o Dicionário Priberam, “que não 
mostram firmeza”) e não dos doentes. Eu até me 
atreveria a dizer que a ciência de enfermagem, 
enquanto essência, foi das primeiras a surgir no 
contexto dos cuidados às pessoas precisamente 
porque cuidar de infirmezas é cuidar dos seres 
humanos, das pessoas humanas, em todas as 
dimensões da sua vida. E há aqui muitas questões 
interessantes, nomeadamente de que tipo de 
infirmezas é que os enfermeiros cuidam”.

Segundo este investigador, “os enfermeiros 
cuidam de três grandes tipos de infirmezas: as 
infirmezas dos processos intencionais, aquilo que 
nos leva todos os dias a tomarmos decisões sobre 
a nossa vida e que tem a ver com a nossa falta de 
conhecimentos, com as nossas crenças 
limitadoras, com os nossos próprios valores 
enquanto pessoas, que nos levam a decidir ter 
uma vida mais saudável ou não, proteger o 
ambiente ou não, tomar decisões de ser um pai 
que potencia num filho uma alimentação saudável 
e exercício ou não. Depois, os processos não 
intencionais, que são os fisiológicos, os 
enfermeiros obviamente têm de saber muito sobre 
fisiologia e anatomia porque também importa 
entender, por exemplo, porque é que um 
diabético não adere ao seu regime terapêutico. E 
depois há o terceiro e último tipo de processos, 
que são as interações com o ambiente”. 

Para Pedro Melo, “os enfermeiros são os 
profissionais que mais cultura geral devem ter - 
temos de perceber de economia, temos de 
perceber de sociologia, de antropologia. No 
mesmo exemplo que dei, não me adianta que o 
diabético tenha conhecimento sobre a toma da 
medicação, que tenha a hemoglobina glicada 

adequada, se depois não se informa como a sua 
religião, por exemplo, o condiciona a fazer jejum, 
no caso de ser muçulmano. Isto é ser enfermeiro”. 
É por isso que, para Pedro Melo, “a questão 
ambiental entra aqui de uma forma muito natural. 
Nós estamos a falar do ambiente onde as pessoas 
vivem e onde tomam decisões - processos 
intencionais - que podem trazer complicações 
sérias quer para a sua saúde física, quer para o 
ambiente onde vivem, e destruir o próprio local 
onde vivemos. Estamos a falar de uma área que os 
enfermeiros têm de ter interesse porque são os 
tais processos de interação com o ambiente”. 

A investigadora Maria João Costa complementa: 
“Os enfermeiros são grandemente responsáveis 
por manter ambientes seguros e de recuperação, 
são uma fonte de informação segura. Somos [os 
enfermeiros] das profissões mais numerosas do 
mundo e quando prestamos cuidados às pessoas, 
prestamos cuidados a indivíduos de várias 
culturas, de várias línguas e países, onde as 
alterações climáticas se fazem sentir a nível global. 
Daí a pertinência, também, de a nossa profissão 
estar envolvida na mitigação, e não só na 
mitigação, porque há coisas que não podem voltar 
atrás, mas também na adaptação às alterações 
climáticas. O Pedro deu o exemplo da diabetes, 
mas há mais exemplos que se podem dar, como a 
asma”. A investigadora nota que a classe tem o 
óbvio “papel na identificação dos problemas das 
pessoas e nos diagnósticos de enfermagem”, mas 
ressalva que o âmbito de atuação dos enfermeiros 
é muito mais amplo: “ao identificarmos, por 
exemplo, elementos de uma família que tenham 
sido diagnosticados com asma, temos as 
capacidades, os conhecimentos, as competências, 
para conseguir adaptar aquela família às 
alterações climáticas, que nem sempre se podem 
mitigar no município onde as pessoas vivem. O 
que se pode fazer é, muitas vezes, diminuir a 
exposição ao risco, proteger aquele ambiente, 
proteger aquela família e tentar aconselhá-los por 
forma a não se dar o agravamento da doença”.

Em agosto, a revista científica European Journal of 
Internal Medicine publicou um artigo intitulado 
“Physicians’ responsibility toward environmental 
degradation and climate change: A position paper 
of the European Federation of Internal Medicine” 
(em tradução livre “A responsabilidade dos 
médicos relativamente à degradação ambiental e 
às alterações climáticas: Um artigo de tomada de 
posição da Federação Europeia de Medicina 
Interna”). No artigo, os autores defendem que a 
saúde, enquanto setor, deve assumir um papel 

ativo relativamente às alterações climáticas, e 
indicam recomendações a serem aplicadas em 
diferentes âmbitos - nacional, hospitalar, 
federativo e pessoal. E embora se destinem aos 
médicos, a verdade é que os tópicos abordados 
podem ser transversais aos vários profissionais de 
saúde.

É neste sentido, aliás, que apontam as conclusões 
de um estudo coassinado por Maria João Costa, 
que será em breve publicado e se intitula 
“Heritage, Art, Creation For Climate Change - 
Living The City: Catalyzing Spaces For Learning, 
Creation And Action Towards Climate Change”, 
um projeto conjunto entre o CITAR (Centro de 
investigação em Ciência e Tecnologia das Artes), o 
CEGE (Centro de Estudos em Gestão e Economia), 
e o CIIS (Centro de Investigação Interdisciplinar 
em Saúde), alinhado com o Pacto Ecológico 
Europeu Green Deal ECO XXI, iniciativa da 
Comissão Europeia para que a Europa atinja a 
neutralidade carbónica em 2050.

Mas não só. “O enfermeiro, e, nomeadamente, o 
enfermeiro de saúde pública, é um dos 
stakeholders identificados neste combate às 
alterações climáticas. O papel da enfermagem 
na saúde pública é fundamental, nós somos 
profissionais-chave na promoção da saúde e, 
nomeadamente, na promoção da saúde pública, 
e temos tido um papel fundamental de 
liderança e de educação. E não apenas das 
comunidades, mas dos nossos pares, porque 
nem todos os enfermeiros se dedicam à saúde 
pública”, nota a enfermeira. Lá fora, exemplifica, 
esta missão é cada vez mais relevada. “Embora as 
alterações climáticas sejam transversais a todas as 
áreas, é muito importante aqui a educação dos 
nossos pares, dos estudantes de enfermagem, dos 
nossos colegas, e existem já projetos a nível 
internacional, nomeadamente nos Estados Unidos, 
cujo objetivo é precisamente esse: educar os 
profissionais de enfermagem, todos eles, atingir 
toda a classe profissional com conhecimento 
atualizado e com competências de promoção da 
saúde pública na área da prevenção das 
alterações climáticas. Isso é fundamental”.
 
O investigador Pedro Melo precisa que “a forma 
como os enfermeiros, em particular, podem 
contribuir para toda esta questão tem mesmo que 
ver com a natureza do que é ser enfermeiro e do 
que é a enfermagem. Um médico, um psicólogo, 
sabem fazer intervenções, há médicos da área das 
doenças que decorrem das alterações climáticas, 
mas é uma área muito restrita. Na área de que 

estamos a falar, precisamos de profissionais que 
ajudem as pessoas a ser mais firmes, quer nos 
processos intencionais, quer na proteção contra a 
doença nos processos não intencionais, quer nos 
processos de interação com o ambiente. 
Claramente os enfermeiros são diferentes e fazem 
a diferença”. Neste contexto, Maria João Costa 
assinala ainda que, numa sociedade em que uma 
percentagem significativa de pessoas não tem o 
nível de ensino secundário, a transmissão da 
evidência científica que vai sendo produzida 
sobre esta matéria cabe também à classe. “Nós 
somos a ponte para a população, somos os 
primeiros a lidar com as pessoas, com as 
comunidades, e somos os primeiros a ter essa 
evidência científica na mão e o poder de a 
traduzir para as populações”, defende.

O enfermeiro Rúben Fidalgo acrescenta uma 
outra perspetiva à problemática das alterações 
climáticas, colocando ênfase no tratamento dos 
resíduos hospitalares. Em Portugal, a atividade e 
a matéria-prima do setor da saúde representam 
4,8% das emissões nacionais, um valor acima da 
média da União Europeia, de acordo com um 
estudo publicado em 2019 pela ONG Health Care 
Without Harm com a consultora Arpus. “Esta 
questão dos resíduos era uma grande 
preocupação minha durante a Covid-19. Eu fiz 
parte da equipa que fez a reestruturação do meu 
serviço e dos cuidados hospitalares para 
adaptação à pandemia. [...] A realidade é que, 
nestes dois anos, produzimos lixo 
inadvertidamente. Ficámos muito assustados e 
preocupados, obviamente, mas sempre defendi, a 
título de exemplo, que não era 
boa ideia fazermos utilização 
da dupla luva. [...] Isto 
tudo trouxe uma 
produção de lixo enorme, 
uma sobreutilização de 
produtos e resíduos químicos 
para desinfeção, o que tem um 
impacto grande na nossa 
natureza. Imagine a quantidade 
de lixo que, 
nomeadamente, foi 
identificado como 
grupo de risco 
biológico, o grupo 
3 e 4, que carece 
de uma 
desinfeção 
térmica e que 
vai para aterros, 

que depois se imiscui nos nossos afluentes”, lamenta. 
Questionado sobre se existe uma consciência para 
este tema nos corredores das instituições de saúde 
em geral, Rúben Fidalgo diz que sim, mas defende a 
necessidade de serem criadas novas estratégias a 
este respeito em prol da preservação do ambiente e 
da diminuição da pegada ecológica: “Na separação 
de lixo hospitalar, nomeadamente os lixos limpos, 
plástico, papel, etc., a maior parte das empresas 
não o aceita para reciclagem, apesar de estar 
limpo. Porquê? Por receio de que possa vir 
contaminado, de que, por engano, possa ir 
misturado algo contaminado. Basta uma seringa 
que não foi utilizada ir misturada, isso gera logo 
desconforto aos profissionais da área da reciclagem. 
Como resultado, essas seringas, por exemplo, que 
são de plástico e podiam ser recicladas, são 
direcionadas como lixo contaminado para os aterros. 
Temos de mudar estratégias e mentalidades para 
lidar com os lixos”.

Resíduos cuja reciclagem seria evidente, em 
ambiente hospitalar nem sempre o é. “Por exemplo, 
o plástico podia ser separado, os invólucros dos 
soros, de várias coisas que usamos, podiam ser 
recicláveis. Há hospitais que, entretanto, 
conseguiram alguns acordos específicos com 
empresas de reciclagem de lixo, porque são locais e 
elas recebem-no separado. Na triagem desse lixo, se 
houver algum lixo contaminado, o hospital tem de 
recolher esse lote inteiro e levá-lo para aterro de 
risco biológico, o que me parece bem. Mas isto 
acontece pontualmente, em alguns hospitais que 
tenham feito esse acordo. Grandes hospitais, que 
têm outras preocupações, outras gestões, não fazem 
isso. Todo o lixo hospitalar ou é contaminado ou não 
é contaminado e é tratado assim, não há 
propriamente uma reciclagem. E nós produzimos 
plástico que podia ser reciclado às toneladas”, 
descreve o enfermeiro. 

Rúben Fidalgo mostra-se ainda preocupado pelo 
fornecimento hospitalar de produtos farmacêuticos. 
“Nós recebemos todos os fármacos embalados em 
caixinhas, individualmente, e recebemos dezenas de 
quantidades de fármacos. Se vêm para ambiente 
hospitalar, porque é que não vêm embalados em 
grandes dosagens? Estamos a produzir cartão que, 
como entra no hospital, não vai ser reciclado, vai 
para lixo não contaminado. Talvez o Ministério do 
Ambiente precisasse de desenvolver uma estratégia 
para tratar estes lixos. Só isto ia fazer uma diferença 
gigantesca”, acredita.
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A principal resposta às alterações climáticas passa 
pela mitigação e pela adaptação. Apesar daquilo 
que as projeções científicas permitem antever 
relativamente às alterações climáticas e aos seus 
efeitos - que inevitavelmente se traduzirão numa 
maior pressão sobre os serviços de saúde -, a 
verdade é que, como lamenta a enfermeira Maria 
João Costa, em Portugal persiste uma postura de 
impreparação a vários níveis - e o Serviço 
Nacional de Saúde não é exceção. “Estamos 
ainda muito aquém daquilo que é ideal. Nós 
somos muito maus na preparação, somos bons no 
‘em cima da hora’. Mas temos de estar 
preparados para um aumento de fluxo de pessoas 
às urgências, aos serviços de saúde [num 
contexto de catástrofe climática]. O que é certo é 
que ao nível do privado, das empresas privadas, 
existe o que é chamado de ‘health and safety’, 
‘higiene e segurança no trabalho’, em que são 
feitos simulacros com regularidade, quer nas 
áreas dos incêndios, quer na área dos 
acontecimentos, para que [os profissionais] 
possam saber agir e reagir perante esses mesmos 
eventos. O que é que acontece no Serviço 
Nacional de Saúde? Nós apenas lidamos com o 
que acontece, não nos preparamos”. 

Para a investigadora, a realização de simulacros e 
a criação de planos que incluam e preparem as 
populações são fundamentais. E nesses 
processos, acredita, os enfermeiros têm de ser 
protagonistas: “Precisamos de enfermeiros. 
Precisamos de enfermeiros que estejam prontos 
para preparar e planear esses simulacros nas 
instituições, sejam elas públicas ou privadas. Nós 
temos de preparar os serviços, temos de ter 
soluções, planos B para, pelo menos, o aumento 
do fluxo de pessoas nos serviços”. Um dos 
objetivos do projeto de investigação em que está 
de momento a participar é precisamente 
providenciar recomendações políticas a enviar 
para a Direção Geral de Saúde e para o Ministério 
da Saúde. “Essa [preparação], aliás, deverá ser 
uma das nossas recomendações. Nós não 
podemos, nem temos como, saber de tudo ao 
mesmo tempo, e, se temos de fazer formação e 
treino com regularidade - e estamos a falar de 
treinos anuais, pelo menos -, da mesma forma 
que se faz o suporte básico de vida, temos de 

preparar os nossos pares para a eventualidade 
de uma catástrofe. Se isso não acontecer, não 
há população que venha a poder lidar com 
nenhuma tragédia”, refere.

Outra tendência que se verifica em Portugal, 
acredita, é a de se considerar apenas as 
fatalidades num contexto de catástrofe. Porém, 
como adverte, há muito mais questões às quais 
é preciso dar respostas num momento desses. 
“Nós só pensamos nas fatalidades, após um 
evento atmosférico extremo, como um 
terramoto, na eventualidade de 
acontecer aqui na orla costeira, ao 
nível da área de Lisboa. Pensamos 
sempre nas fatalidades, nas 
pessoas que morreriam, mas não 
podemos pensar só nessas 
fatalidades, há todas as outras 
indiretas que vêm por acréscimo, 
pela descontinuidade de 
tratamentos, por exemplo. Vamos 
pensar num doente oncológico: os 
doentes oncológicos precisam de 
manter os ciclos de quimioterapia; se 
forem interrompidos, a probabilidade 
de isso vir a resultar numa morte 
prematura é elevadíssima”, adverte. 
Países como os Estados Unidos da 
América, por exemplo, têm já em prática 
mecanismos para que, na eventualidade de 
uma catástrofe deste tipo, os tratamentos 
oncológicos não sofram interrupções. 

Pedro Melo concorda com a colega sobre a 
premência de serem criadas comissões que 
discutam estes tópicos e que elaborem 
planos de ação que deem as respostas 
necessárias a quem, depois de um fenómeno 
climático extremo, continua a ter 
necessidades de saúde que precisam de ser 
asseguradas - sob pena de ver a sua própria 
vida em risco. E defende que a inclusão de 
enfermeiros nos contextos de planeamento e 
de decisão política enquanto consultores é 
fundamental. Dessa forma, é possível não só 
assegurar que, perante uma catástrofe climática 
como um terramoto, não existe “falta de treino, 
de preparação ou de conhecimento prévio”, 
mas também fazer entender aos decisores 
políticos “porque é que o [novo] aeroporto não 
pode estar em cima de uma falha e que, se a 
Ponte 25 de Abril cair, quem vive na Margem 
Sul e faz tratamentos oncológicos não vai a 
nado para Lisboa se sobreviver a um tsunami”.

reportagem
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As missões humanitárias estão ligadas às 
alterações climáticas?

Começo por referenciar que, efetivamente, os 
dois contextos em que tive intervenção 
humanitária tiveram a ver com alterações 
climáticas. O primeiro foi em 2017, e teve a ver 
com os incêndios de Pedrógão, que todos nós 
sabemos que foi num contexto que tem - 
embora isto seja difícil de admitir - a ver com 
alterações climáticas. Mais tarde, em 2019, no 
contexto do [ciclone] Idai, em Moçambique, teve 
que ver com as cheias e com os ciclones e todos 
sabemos também que tem que ver com as 
alterações climáticas que estamos a vivenciar.

O que viu no terreno?

O que vi é o que decorre do sofrimento 
humano, num contexto ambiental e social em 
que não há controlo, em termos humanos, não 
conseguimos controlar, de imediato, a situação 
que se está a vivenciar em crise, naquele 
preciso momento. É muito sofrimento humano, 
sofrimento físico, sofrimento psicológico, 
mental e social, é todo o contexto em que a 
saúde tinha de estar presente para haver 
bem-estar e não está. E tem de haver 
intervenção, no sentido de reduzir o risco de vida 
das pessoas. Toda a intervenção humanitária vai 
nesse sentido, intervir nestas grandes áreas para 
diminuir o risco de vida das pessoas.

E qual é, em específico, o papel dos 
enfermeiros?

Um contexto de emergência humanitária decorre 
da alteração do estado de saúde das pessoas e 
há uma intervenção em equipa multidisciplinar. 

Precisamos de todos, de todas as competências, 
do conhecimento de cada um decorrente do que 
será a sua intervenção humanitária, todas as 
intervenções necessárias para que consigamos 
trazer o bem-estar à população. 

O papel da enfermagem é importantíssimo, 
como não podia deixar de ser, porque nós 
estamos a lidar com um estado de fragilidade da 
pessoa, no contexto da população em que 
estamos a intervir, e temos esta sensibilidade, 
além dos conhecimentos e das competências, 
que decorrem da nossa prática, que é a 
intervenção na pessoa com fragilidade. 

Acha que o papel dos enfermeiros, nestas 
missões humanitárias, é devidamente 
valorizado?

Eu penso que sim, que o papel do enfermeiro é 
bastante valorizado até porque, na primeira 
linha, os enfermeiros são das pessoas que mais 
se voluntariam para estas situações. Eu 
recordo-me, e tenho na prática, o que foi a 
situação da emergência dos incêndios em 
Castanheira de Pêra, no concelho em que 
intervim enquanto membro de uma associação 
humanitária, uma ONG, os Médicos do Mundo. 

Lembro-me que, nessa altura, 17 de junho de 
2017, estávamos em época das férias da grande 
maioria dos estudantes e tivemos um grande 
número de voluntários que que estavam a 
estudar enfermagem, para além de enfermeiros. 
Isso surpreendeu-me imenso. 

Isto já faz parte da essência do que é ser 
enfermeiro, ajudar na fragilidade, é algo para o 
qual somos treinados. Os enfermeiros têm esta 
motivação e esta vontade para lidar com a 
fragilidade do ser humano, nestes contextos.

Disse uma coisa muito interessante que foi 
que se apercebeu, nesses contextos, que se 
voluntariam sempre mais enfermeiros do 
que médicos, por exemplo. Diria que, à 
partida, um enfermeiro está sempre mais 
disponível e sensibilizado para estes 
contextos?

Eu acho que sim. Nós somos treinados para lidar 
com os utentes, na sua fragilidade, na sua 
grande maioria. Isto no contexto hospitalar, não 

tanto no contexto dos cuidados de saúde 
primários.

No contexto hospitalar, que é onde está a 
grande maioria dos enfermeiros, nós lidamos 
todos os dias com a fragilidade e isso faz com 
que os enfermeiros se voluntariem muito para 
estas situações de crises humanitárias e não 
tanto os médicos. Acho que tem um contexto 
social um bocadinho diferente, há menos 
disponibilidade e há menos envolvência para 
essas situações. 

Agora saindo um bocadinho do que é a 
intervenção humanitária, em catástrofe, eu 
trabalho, desde 2007, na instituição que já referi, 
com população vulnerável e fragilizada, pessoas 
em situação de sem-abrigo e trabalhadores 
sexuais, e, mesmo neste contexto, sempre 
apareceram muito mais enfermeiros para 
voluntariado do que médicos. Embora, nestes 
últimos anos, talvez nos últimos três ou quatro 
anos, já apareçam um bocadinho mais do que 
quando iniciei.

Isso poderá ter que ver com o tipo de 
competências que um médico e um 
enfermeiro desenvolvem e não ser só da 
vocação da pessoa?

Sim, eu acho que é por aí, sim. Não é tanto a 
pessoa, mas também as competências dos 
enfermeiros, aquilo para que são treinados, para 
a vulnerabilidade da pessoa. Nós vemos o utente 
como um ser global nas suas necessidades, 
enquanto os médicos penso que são mais de 
compartimentos, trabalham determinadas áreas, 
e a relação humana, a relação do cuidar, é 
diferente. Nós cuidamos mais, há uma relação de 
maior proximidade.

Acredita que este tipo de missões 
humanitárias, relacionadas com catástrofes 
climáticas, vão ocorrer cada vez mais?

Tudo nos indica que, mundialmente, as 
catástrofes vão estar cada vez mais presentes no 
nosso quotidiano. Efetivamente, nas 
organizações a que pertenço, estamos 
preocupados com o treino das pessoas para essa 
intervenção. Não se podendo considerar que 
tenha sido uma intervenção em catástrofe - 
apesar de ter sido uma catástrofe -, na 
pandemia, que foi um exemplo de reorganização 
de serviços e de profissionais para proteger a 
vida das pessoas, nós notámos todos que 
estamos com falta de treino para podermos 
intervir mais eficazmente nestas situações. 

Esta ideia surgiu de um artigo que saiu 
recentemente que tem como ideia principal 
que os profissionais de saúde têm um papel 
preponderante na sensibilização dos utentes 
para as alterações climáticas. Concorda com 
isso?

Concordo, concordo. Com a nossa proximidade 
com os utentes, com as pessoas, poderemos ser, 
e somos, um veículo de conhecimento para essas 
pessoas e elas próprias reconhecem em nós este 
papel. 

No entanto, na prática, não fazemos 
frequentemente esse papel, de contribuir, 
juntamente com os meios de comunicação, 
sejam eles quais forem, no sentido de 
conseguirmos preservar essa questão. Mas 
concordo completamente.

No terreno, sente que teve oportunidade de 
sensibilizar as populações para eventos 
futuros semelhantes, ou foi mais uma 
resposta aquela emergência em específico?

Foi mais a resposta à emergência em específico 
porque nós, no contexto de missão humanitária, 
no contexto de intervenção em crise, a nossa 
preocupação é a segurança das pessoas, a vida 
das pessoas, e isso claro que engloba várias 
coisas. A situação de emergência é, 
efetivamente, colocar os recursos que nós temos 
na ajuda às pessoas, para minimizar as 
consequências dessa situação que estão a viver 
e, nesse sentido, temos de trabalhar vários 
pontos. 

Eu posso aqui referenciar, por exemplo, que, em 
Moçambique, tínhamos uma questão básica de 

saúde pública, que era como é que faríamos as 
casas de banho ou onde é que poderíamos pôr os 
lixos. Porque estamos a falar num contexto de 
intervenção em crise, mas isto tinha de ser 
salvaguardado porque em causa estava a saúde 
pública da população e isso também é uma 
problemática que temos de ter em conta. 

Numa situação mais prática, posso mencionar, 
para compreenderem melhor, que em Castanheira 
de Pera, na intervenção que fizemos na altura dos 
incêndios, uma das nossas preocupações foi a 
água potável chegar à população. Nós tivemos de 
fazer este papel, avisar e distribuir à população 
água potável para as pessoas não beberem água 
da rede pública, por que não estava assegurado, 
por causa dos incêndios, que a água fosse 
potável. Para além de avisar as pessoas para não 
consumirem, tínhamos de distribuir água potável 
à população. 

Por isso, há sempre vários papéis que têm de ser 
salvaguardados, incluindo esta questão do 
ambiente. Mas a preocupação imediata claro que 
é salvar a vida das pessoas. E também preservar a 
segurança das pessoas e da equipa que intervém. 
Porque o que é que acontece? Pondo na prática, 
se eu não preservo a minha segurança, vou pôr 
em causa todo o trabalho da equipa. Se eu me 
magoar e ficar doente, a equipa vai sofrer. Isso 
tem de estar sempre presente. E depois há a 
questão de gerir a parte emocional, gerir 
emoções, que se torna um bocadinho difícil e 
conseguimos isso também com treino.

Pode falar um pouco mais em pormenor 
desse treino?

Infelizmente, não está nada estruturado. As 
equipas do INEM e da Cruz Vermelha têm alguns 
treinos, mas quando nós temos uma intervenção 
em crise humanitária - e posso dizer que fui 
contactada a uma quarta-feira à noite e saí na 
sexta-feira de manhã para Moçambique. 
Os nossos treinos foram conhecer, na altura, a 
equipa que ia ser constituída, nós nem nos 
conhecíamos uns aos outros. Eu acho que tem 
muito que ver com o perfil de cada um para a 
intervenção humanitária, não há propriamente um 
treino estruturado, há um perfil que é tido em 
conta quando somos selecionados.

E como é que se organiza na sua vida para 
receber uma chamada na quarta-feira à noite 
e na sexta-feira de manhã estar a partir para 
Moçambique?

Isso é uma questão que eu até nem lhe consigo 

responder, sinceramente. Há sempre esta 
disponibilidade, que é da essência dos 
enfermeiros, esta questão do poder ajudar. 

Quando começou esta situação na Ucrânia, tive 
vários colegas a mandarem-me mensagens a 
perguntar como podiam ajudar e intervir na 
Ucrânia, sabendo, a grande maioria, que eu faço 
parte de uma ONG e tenho alguma experiência 
na intervenção humanitária. E foi impressionante 
o número de mensagens e chamadas que eu 
recebi. Portanto, acho que isto já é a essência dos 
enfermeiros, vocacionados para ajudar na 
fragilidade. 

Como é que eu me preparei? Boa questão. Eu já 
tinha esta prática dos incêndios e, nessa altura, 
vim cá para saber em que poderia ajudar e acabei 
por ficar também dois ou três meses. Eu acho que 
primeiro é a disponibilidade e também, antes da 
disponibilidade, está ainda a vocação, esta 
vontade. Acho que quando temos motivação e 
vontade tudo se ultrapassa.

A título de curiosidade, quando começaram a 
passar as imagens de Moçambique, eu mostrei 
a minha disponibilidade de poder intervir numa 
equipa humanitária e, entretanto, telefonaram 
a saber se estava interessada. Nessa 
quarta-feira à noite, posso-vos dizer que tinha 
a minha casa em pantanas porque estava em 
obras mas fui, pronto, fui, disse logo que sim, 
na hora. Disse logo que sim. E depois é uma 
aventura, a gente nunca está preparada. Aquilo 
que pensamos nunca é aquilo que depois 
acontece. Mas a disponibilidade, a resiliência e a 
vontade de ajudar são os principais itens para 
poder partir. Nunca estamos preparados para uma 
catástrofe.

Nunca se sabe bem o que vai acontecer, com 
que situações se vão confrontar.

Nós nem sabíamos onde íamos dormir. Íamos 
fazer uma intervenção no contexto de catástrofe, 
em que tivemos uma reunião - éramos vinte e 
quatro elementos - e tivemos uma reunião umas 
horas antes de irmos. Organizámo-nos e ao 
material que teríamos de levar para as 
intervenções que tínhamos de fazer, ou que 
estávamos a pensar fazer. Depois há outra 
situação, que é esta capacidade de ser resiliente 
e de se adaptar `àquilo que a gente encontra, e 
isto tem de estar sempre presente em cada um de 
nós.

O que é que a levou a disponibilizar-se para 
começar a participar neste tipo de missões?

Pessoalmente, tive sempre esta vontade de 
intervir em população vulnerável e esta 
vontade é uma questão pessoal e é também 
profissional, de querermos ajudar o outro. 

E, voltando um bocadinho ao que foi a pandemia, 
porque a pandemia foi a nível mundial e não tem 
comparação com uma catástrofe que é mais local, 
mais localizada, todas as pessoas se organizaram 
e fizeram o que eu chamo das “tripas coração” 
para poderem ajudar ao máximo e foram buscar 
energias que nem pensavam que as tinham. 
E isto é o que acontece também nas crises 
humanitárias. Nós dormíamos pouco, 
trabalhávamos muitas horas seguidas e, 
repensando um bocadinho aquilo que foram as 
intervenções humanitárias, e do que são as 
intervenções humanitárias, nós nem temos a 
noção, ficamos admiradas com a nossa 
capacidade de resiliência e de esforço físico e 
mental. 

Se me dissessem que eu ia fazer aquilo ou que ia 
estar confrontada com situações de saúde com as 
quais nunca na vida tive oportunidade de 
conviver, eu diria que, se calhar, não seria capaz, 
mas depois de estarmos presentes vamos buscar 
motivação e energia nem sabemos onde, mas em 
prol do outro há sempre esta capacidade. E é 
curioso que nós, em Moçambique, éramos vinte e 
quatro elementos e a capacidade de trabalho de 
todos nós foi impressionante, trabalhámos todos 
para o mesmo fim e foi fantástico.

E a equipa era constituída por quem?

Éramos vinte e quatro enfermeiros, médicos, 
anestesistas, cirurgiões, técnicos operadores. Era 
a equipa mínima para constituir um hospital de 
campanha.

Em Pedrógão também montaram um hospital 
de campanha?

Não, a nossa intervenção em Pedrógão foi 
diferente, no contexto de uma intervenção mais 
comunitária. 

Formámos equipas comunitárias, na área da 
saúde, e íamos a todos os locais que foram 
abrangidos pelo incêndio. Todas as áreas da vida 
das pessoas foram afetadas. Houve mortes de 
pessoas muito próximas, de aldeias que já tinham 
a problemática de estarem desertas e serem 
pessoas na sua grande maioria de idade 
avançada, de isolamento social e outras  
problemáticas sociais que já existiam. Tentar 
salvaguardar tudo o que era o contexto pessoal e 
social e ambiental levou a que houvesse uma 

intervenção na área da saúde e não só, até na 
área espiritual nós tivemos de fazer intervenção, 
para tentar minimizar todo o sofrimento que as 
pessoas traziam. 

Para isso, foi necessário identificar todos estes 
problemas e envolver toda a comunidade, todos 
os meios no sentido de ajudar estas pessoas. Por 
exemplo, posso frisar - para dar um exemplo de 
algo mais prático e que me afetou em termos 
emocionais - que as pessoas não estavam 
preocupadas por elas, enquanto pessoas, mas 
pelos seus animais. As pessoas foram afetadas de 
todas as formas e quando nós íamos de casa em 
casa identificar as problemáticas de cada pessoa 
que aí vivia, as pessoas não focavam os 
problemas pessoais, eram os animais - de terem 
ou não alimentação para os animais que 
sobreviveram, de os seus quintais terem sido 
afetados e serem esses os seus meios de 
sobrevivência. 

Tivemos de fazer aqui uma intervenção 
multidisciplinar e multi-institucional, no sentido 
de poder salvaguardar todas as fragilidades 
destas pessoas. Tivemos de formar várias equipas 
e andar de porta em porta a identificar estes 
problemas. Claro que não poderiam deixar de 
estar presente os enfermeiros, que eram as 
pessoas fulcrais para poder gerir tudo destas 
situações, o que já é, efetivamente, o que nós 
fazemos na prática, enquanto equipas de 
cuidados de saúde primários.

Não sei se quer acrescentar alguma questão 
que não tenhamos abordado.

Sim, há só uma questão. No Dia Mundial da 
Saúde Mental [10 de outubro] apelou-se ao que é 
cuidar de nós próprios, e eu acho que esta 
questão está muito presente na classe de 
enfermagem, esta questão de estarmos 
disponíveis para ajudar e de fazermos tudo em 
prol do outro e esquecermo-nos, muitas vezes, de 
nós próprios. E isto, nas missões humanitárias, é 
muito importante. 

Como focava há bocadinho, temos de ter atenção 
à nossa segurança e à segurança dos que estão 
connosco, enquanto equipa, para podermos 
ajudar os outros. E, muitas vezes, não pensamos 
em nós e não tratamos da nossa saúde física e 
mental e é importante que também tenhamos 
este foco. 
Quando intervimos nestes contextos de catástrofe 
nós, de imediato, temos a adrenalina no alto e 
damos as respostas que achamos que são as 
necessárias e que estão identificadas. E depois há 
a outra questão, que é o de tratarmos de nós 

próprios, da nossa saúde, porque, efetivamente, 
em termos emocionais, mexe imenso. E é 
importante que tenhamos um espaço e que 
procuremos, cada um, o seu espaço e procurar ir 
buscar energias novamente se houver outras 
emergências para intervir. E isto não é falado 
muitas vezes, é omitido e eu acho que é 
importantíssimo, termos a noção que temos de 
nos tratar. 

Há uma frase que devemos ter sempre presente, 
em todas as situações da vida, e que é muito 
esquecido: Para cuidar dos outros temos de 
cuidar de nós próprios. 

Devemos ter isto em conta, enquanto pessoas. E 
então como profissionais de saúde isto deve estar 
mesmo muito presente. Passamos por situações 
emocionais que, no momento, conseguimos dar a 
resposta mas depois faz-nos pensar. 

Quando cheguei a Moçambique, fui confrontada 
com alguns contextos que, no nosso país, não 
temos, nomeadamente a fome, e isso alterou-me 
bastante. Estarmos em países onde a necessidade 
humana básica não está garantida choca. E 
depois vem este bichinho, esta vontade, de saber 
como poderemos ajudar mais e como poderíamos 
tentar suprir esta necessidade, que é básica e que 
é impensável, para nós. E termos de lidar com 
todas estas emoções e estes sentimentos não é 
muito fácil.

Mas têm recursos para fazer face a essas 
emoções no período pós intervenção?

Isto começa logo no período em que se está 
nesta envolvência da intervenção em crise 
humanitária. 

Temos de ter logo atenção para que, na 
equipa, exista espaço para as pessoas falarem 
sobre aquilo que aconteceu durante o dia, o 
que chocou mais ou menos. E deve haver 
abertura, em equipa, para podermos falar das 
situações. Esta devia ser prática corrente, não 
só na intervenção em crise, mas também no 
nosso dia-a-dia e, muitas vezes, é esquecido. 
Até porque isto contribui muito para o bom 
ambiente de trabalho, esta possibilidade de 
poder falar sobre os pontos positivos e os pontos 
negativos do dia. Na intervenção humanitária, é 
importante que isso possa acontecer e que seja 
preservado. Nas equipas de que faço parte, talvez 
também por ser especialista na área da saúde 
mental, eu faço questão que isso aconteça. 

No pós intervenção, há a questão de tirarmos um 
tempo para nós próprios e para o que gostamos 

mais de fazer, para repormos energias a nível 
físico e a nível mental, porque é necessário que 
isso aconteça. É tão importante a preparação para 
irmos, que é uma coisa rápida e que tem a ver 
com a nossa saúde, com a vacinação, etc, a 
medicação que se tem de fazer para o contexto 
em que nós vamos, mas também o durante e o 
pós. Por exemplo, de Moçambique cheguei com 
uma pneumonia, tive de fazer tratamento. Temos 
de valorizar a nossa saúde enquanto técnicos.

Enquanto estive na coordenação das equipas de 
voluntariado na intervenção em Pedrógão, mais 
concretamente em Castanheira de Pêra, tivemos à 
volta de 700-800 voluntários, não todos de uma 
só vez, mas pelo menos uns 100 por dia. Era 
importante também tratar das situações 
emocionais das equipas de voluntariado. E como 
é que fizemos isto? Todos os dias, à noite, 
juntávamo-nos em convívio, depois do jantar, e 
havia espaço de música, espaço para as pessoas 
poderem falar, por setores, daquilo que mais os 
marcava durante o dia e isso também é 
importante para manter a saúde mental das 
pessoas. 

Efetivamente, às vezes, voluntariamo-nos para 
trabalhos para os quais podemos não estar 
capacitados, não ser o momento para poder estar 
nessa situação. Há pessoas que conseguem gerir 
melhor as suas emoções e há pessoas que não as 
conseguem gerir e que têm mais dificuldade em 
estarem neste contexto. E essas têm de ser 
ajudadas ou então têm que ser convidadas a não 
fazer parte destas equipas.

enfermeiros com voz
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As missões humanitárias estão ligadas às 
alterações climáticas?

Começo por referenciar que, efetivamente, os 
dois contextos em que tive intervenção 
humanitária tiveram a ver com alterações 
climáticas. O primeiro foi em 2017, e teve a ver 
com os incêndios de Pedrógão, que todos nós 
sabemos que foi num contexto que tem - 
embora isto seja difícil de admitir - a ver com 
alterações climáticas. Mais tarde, em 2019, no 
contexto do [ciclone] Idai, em Moçambique, teve 
que ver com as cheias e com os ciclones e todos 
sabemos também que tem que ver com as 
alterações climáticas que estamos a vivenciar.

O que viu no terreno?

O que vi é o que decorre do sofrimento 
humano, num contexto ambiental e social em 
que não há controlo, em termos humanos, não 
conseguimos controlar, de imediato, a situação 
que se está a vivenciar em crise, naquele 
preciso momento. É muito sofrimento humano, 
sofrimento físico, sofrimento psicológico, 
mental e social, é todo o contexto em que a 
saúde tinha de estar presente para haver 
bem-estar e não está. E tem de haver 
intervenção, no sentido de reduzir o risco de vida 
das pessoas. Toda a intervenção humanitária vai 
nesse sentido, intervir nestas grandes áreas para 
diminuir o risco de vida das pessoas.

E qual é, em específico, o papel dos 
enfermeiros?

Um contexto de emergência humanitária decorre 
da alteração do estado de saúde das pessoas e 
há uma intervenção em equipa multidisciplinar. 

Precisamos de todos, de todas as competências, 
do conhecimento de cada um decorrente do que 
será a sua intervenção humanitária, todas as 
intervenções necessárias para que consigamos 
trazer o bem-estar à população. 

O papel da enfermagem é importantíssimo, 
como não podia deixar de ser, porque nós 
estamos a lidar com um estado de fragilidade da 
pessoa, no contexto da população em que 
estamos a intervir, e temos esta sensibilidade, 
além dos conhecimentos e das competências, 
que decorrem da nossa prática, que é a 
intervenção na pessoa com fragilidade. 

Acha que o papel dos enfermeiros, nestas 
missões humanitárias, é devidamente 
valorizado?

Eu penso que sim, que o papel do enfermeiro é 
bastante valorizado até porque, na primeira 
linha, os enfermeiros são das pessoas que mais 
se voluntariam para estas situações. Eu 
recordo-me, e tenho na prática, o que foi a 
situação da emergência dos incêndios em 
Castanheira de Pêra, no concelho em que 
intervim enquanto membro de uma associação 
humanitária, uma ONG, os Médicos do Mundo. 

Lembro-me que, nessa altura, 17 de junho de 
2017, estávamos em época das férias da grande 
maioria dos estudantes e tivemos um grande 
número de voluntários que que estavam a 
estudar enfermagem, para além de enfermeiros. 
Isso surpreendeu-me imenso. 

Isto já faz parte da essência do que é ser 
enfermeiro, ajudar na fragilidade, é algo para o 
qual somos treinados. Os enfermeiros têm esta 
motivação e esta vontade para lidar com a 
fragilidade do ser humano, nestes contextos.

Disse uma coisa muito interessante que foi 
que se apercebeu, nesses contextos, que se 
voluntariam sempre mais enfermeiros do 
que médicos, por exemplo. Diria que, à 
partida, um enfermeiro está sempre mais 
disponível e sensibilizado para estes 
contextos?

Eu acho que sim. Nós somos treinados para lidar 
com os utentes, na sua fragilidade, na sua 
grande maioria. Isto no contexto hospitalar, não 

tanto no contexto dos cuidados de saúde 
primários.

No contexto hospitalar, que é onde está a 
grande maioria dos enfermeiros, nós lidamos 
todos os dias com a fragilidade e isso faz com 
que os enfermeiros se voluntariem muito para 
estas situações de crises humanitárias e não 
tanto os médicos. Acho que tem um contexto 
social um bocadinho diferente, há menos 
disponibilidade e há menos envolvência para 
essas situações. 

Agora saindo um bocadinho do que é a 
intervenção humanitária, em catástrofe, eu 
trabalho, desde 2007, na instituição que já referi, 
com população vulnerável e fragilizada, pessoas 
em situação de sem-abrigo e trabalhadores 
sexuais, e, mesmo neste contexto, sempre 
apareceram muito mais enfermeiros para 
voluntariado do que médicos. Embora, nestes 
últimos anos, talvez nos últimos três ou quatro 
anos, já apareçam um bocadinho mais do que 
quando iniciei.

Isso poderá ter que ver com o tipo de 
competências que um médico e um 
enfermeiro desenvolvem e não ser só da 
vocação da pessoa?

Sim, eu acho que é por aí, sim. Não é tanto a 
pessoa, mas também as competências dos 
enfermeiros, aquilo para que são treinados, para 
a vulnerabilidade da pessoa. Nós vemos o utente 
como um ser global nas suas necessidades, 
enquanto os médicos penso que são mais de 
compartimentos, trabalham determinadas áreas, 
e a relação humana, a relação do cuidar, é 
diferente. Nós cuidamos mais, há uma relação de 
maior proximidade.

Acredita que este tipo de missões 
humanitárias, relacionadas com catástrofes 
climáticas, vão ocorrer cada vez mais?

Tudo nos indica que, mundialmente, as 
catástrofes vão estar cada vez mais presentes no 
nosso quotidiano. Efetivamente, nas 
organizações a que pertenço, estamos 
preocupados com o treino das pessoas para essa 
intervenção. Não se podendo considerar que 
tenha sido uma intervenção em catástrofe - 
apesar de ter sido uma catástrofe -, na 
pandemia, que foi um exemplo de reorganização 
de serviços e de profissionais para proteger a 
vida das pessoas, nós notámos todos que 
estamos com falta de treino para podermos 
intervir mais eficazmente nestas situações. 

Esta ideia surgiu de um artigo que saiu 
recentemente que tem como ideia principal 
que os profissionais de saúde têm um papel 
preponderante na sensibilização dos utentes 
para as alterações climáticas. Concorda com 
isso?

Concordo, concordo. Com a nossa proximidade 
com os utentes, com as pessoas, poderemos ser, 
e somos, um veículo de conhecimento para essas 
pessoas e elas próprias reconhecem em nós este 
papel. 

No entanto, na prática, não fazemos 
frequentemente esse papel, de contribuir, 
juntamente com os meios de comunicação, 
sejam eles quais forem, no sentido de 
conseguirmos preservar essa questão. Mas 
concordo completamente.

No terreno, sente que teve oportunidade de 
sensibilizar as populações para eventos 
futuros semelhantes, ou foi mais uma 
resposta aquela emergência em específico?

Foi mais a resposta à emergência em específico 
porque nós, no contexto de missão humanitária, 
no contexto de intervenção em crise, a nossa 
preocupação é a segurança das pessoas, a vida 
das pessoas, e isso claro que engloba várias 
coisas. A situação de emergência é, 
efetivamente, colocar os recursos que nós temos 
na ajuda às pessoas, para minimizar as 
consequências dessa situação que estão a viver 
e, nesse sentido, temos de trabalhar vários 
pontos. 

Eu posso aqui referenciar, por exemplo, que, em 
Moçambique, tínhamos uma questão básica de 

saúde pública, que era como é que faríamos as 
casas de banho ou onde é que poderíamos pôr os 
lixos. Porque estamos a falar num contexto de 
intervenção em crise, mas isto tinha de ser 
salvaguardado porque em causa estava a saúde 
pública da população e isso também é uma 
problemática que temos de ter em conta. 

Numa situação mais prática, posso mencionar, 
para compreenderem melhor, que em Castanheira 
de Pera, na intervenção que fizemos na altura dos 
incêndios, uma das nossas preocupações foi a 
água potável chegar à população. Nós tivemos de 
fazer este papel, avisar e distribuir à população 
água potável para as pessoas não beberem água 
da rede pública, por que não estava assegurado, 
por causa dos incêndios, que a água fosse 
potável. Para além de avisar as pessoas para não 
consumirem, tínhamos de distribuir água potável 
à população. 

Por isso, há sempre vários papéis que têm de ser 
salvaguardados, incluindo esta questão do 
ambiente. Mas a preocupação imediata claro que 
é salvar a vida das pessoas. E também preservar a 
segurança das pessoas e da equipa que intervém. 
Porque o que é que acontece? Pondo na prática, 
se eu não preservo a minha segurança, vou pôr 
em causa todo o trabalho da equipa. Se eu me 
magoar e ficar doente, a equipa vai sofrer. Isso 
tem de estar sempre presente. E depois há a 
questão de gerir a parte emocional, gerir 
emoções, que se torna um bocadinho difícil e 
conseguimos isso também com treino.

Pode falar um pouco mais em pormenor 
desse treino?

Infelizmente, não está nada estruturado. As 
equipas do INEM e da Cruz Vermelha têm alguns 
treinos, mas quando nós temos uma intervenção 
em crise humanitária - e posso dizer que fui 
contactada a uma quarta-feira à noite e saí na 
sexta-feira de manhã para Moçambique. 
Os nossos treinos foram conhecer, na altura, a 
equipa que ia ser constituída, nós nem nos 
conhecíamos uns aos outros. Eu acho que tem 
muito que ver com o perfil de cada um para a 
intervenção humanitária, não há propriamente um 
treino estruturado, há um perfil que é tido em 
conta quando somos selecionados.

E como é que se organiza na sua vida para 
receber uma chamada na quarta-feira à noite 
e na sexta-feira de manhã estar a partir para 
Moçambique?

Isso é uma questão que eu até nem lhe consigo 

responder, sinceramente. Há sempre esta 
disponibilidade, que é da essência dos 
enfermeiros, esta questão do poder ajudar. 

Quando começou esta situação na Ucrânia, tive 
vários colegas a mandarem-me mensagens a 
perguntar como podiam ajudar e intervir na 
Ucrânia, sabendo, a grande maioria, que eu faço 
parte de uma ONG e tenho alguma experiência 
na intervenção humanitária. E foi impressionante 
o número de mensagens e chamadas que eu 
recebi. Portanto, acho que isto já é a essência dos 
enfermeiros, vocacionados para ajudar na 
fragilidade. 

Como é que eu me preparei? Boa questão. Eu já 
tinha esta prática dos incêndios e, nessa altura, 
vim cá para saber em que poderia ajudar e acabei 
por ficar também dois ou três meses. Eu acho que 
primeiro é a disponibilidade e também, antes da 
disponibilidade, está ainda a vocação, esta 
vontade. Acho que quando temos motivação e 
vontade tudo se ultrapassa.

A título de curiosidade, quando começaram a 
passar as imagens de Moçambique, eu mostrei 
a minha disponibilidade de poder intervir numa 
equipa humanitária e, entretanto, telefonaram 
a saber se estava interessada. Nessa 
quarta-feira à noite, posso-vos dizer que tinha 
a minha casa em pantanas porque estava em 
obras mas fui, pronto, fui, disse logo que sim, 
na hora. Disse logo que sim. E depois é uma 
aventura, a gente nunca está preparada. Aquilo 
que pensamos nunca é aquilo que depois 
acontece. Mas a disponibilidade, a resiliência e a 
vontade de ajudar são os principais itens para 
poder partir. Nunca estamos preparados para uma 
catástrofe.

Nunca se sabe bem o que vai acontecer, com 
que situações se vão confrontar.

Nós nem sabíamos onde íamos dormir. Íamos 
fazer uma intervenção no contexto de catástrofe, 
em que tivemos uma reunião - éramos vinte e 
quatro elementos - e tivemos uma reunião umas 
horas antes de irmos. Organizámo-nos e ao 
material que teríamos de levar para as 
intervenções que tínhamos de fazer, ou que 
estávamos a pensar fazer. Depois há outra 
situação, que é esta capacidade de ser resiliente 
e de se adaptar `àquilo que a gente encontra, e 
isto tem de estar sempre presente em cada um de 
nós.

O que é que a levou a disponibilizar-se para 
começar a participar neste tipo de missões?

Pessoalmente, tive sempre esta vontade de 
intervir em população vulnerável e esta 
vontade é uma questão pessoal e é também 
profissional, de querermos ajudar o outro. 

E, voltando um bocadinho ao que foi a pandemia, 
porque a pandemia foi a nível mundial e não tem 
comparação com uma catástrofe que é mais local, 
mais localizada, todas as pessoas se organizaram 
e fizeram o que eu chamo das “tripas coração” 
para poderem ajudar ao máximo e foram buscar 
energias que nem pensavam que as tinham. 
E isto é o que acontece também nas crises 
humanitárias. Nós dormíamos pouco, 
trabalhávamos muitas horas seguidas e, 
repensando um bocadinho aquilo que foram as 
intervenções humanitárias, e do que são as 
intervenções humanitárias, nós nem temos a 
noção, ficamos admiradas com a nossa 
capacidade de resiliência e de esforço físico e 
mental. 

Se me dissessem que eu ia fazer aquilo ou que ia 
estar confrontada com situações de saúde com as 
quais nunca na vida tive oportunidade de 
conviver, eu diria que, se calhar, não seria capaz, 
mas depois de estarmos presentes vamos buscar 
motivação e energia nem sabemos onde, mas em 
prol do outro há sempre esta capacidade. E é 
curioso que nós, em Moçambique, éramos vinte e 
quatro elementos e a capacidade de trabalho de 
todos nós foi impressionante, trabalhámos todos 
para o mesmo fim e foi fantástico.

E a equipa era constituída por quem?

Éramos vinte e quatro enfermeiros, médicos, 
anestesistas, cirurgiões, técnicos operadores. Era 
a equipa mínima para constituir um hospital de 
campanha.

Em Pedrógão também montaram um hospital 
de campanha?

Não, a nossa intervenção em Pedrógão foi 
diferente, no contexto de uma intervenção mais 
comunitária. 

Formámos equipas comunitárias, na área da 
saúde, e íamos a todos os locais que foram 
abrangidos pelo incêndio. Todas as áreas da vida 
das pessoas foram afetadas. Houve mortes de 
pessoas muito próximas, de aldeias que já tinham 
a problemática de estarem desertas e serem 
pessoas na sua grande maioria de idade 
avançada, de isolamento social e outras  
problemáticas sociais que já existiam. Tentar 
salvaguardar tudo o que era o contexto pessoal e 
social e ambiental levou a que houvesse uma 

intervenção na área da saúde e não só, até na 
área espiritual nós tivemos de fazer intervenção, 
para tentar minimizar todo o sofrimento que as 
pessoas traziam. 

Para isso, foi necessário identificar todos estes 
problemas e envolver toda a comunidade, todos 
os meios no sentido de ajudar estas pessoas. Por 
exemplo, posso frisar - para dar um exemplo de 
algo mais prático e que me afetou em termos 
emocionais - que as pessoas não estavam 
preocupadas por elas, enquanto pessoas, mas 
pelos seus animais. As pessoas foram afetadas de 
todas as formas e quando nós íamos de casa em 
casa identificar as problemáticas de cada pessoa 
que aí vivia, as pessoas não focavam os 
problemas pessoais, eram os animais - de terem 
ou não alimentação para os animais que 
sobreviveram, de os seus quintais terem sido 
afetados e serem esses os seus meios de 
sobrevivência. 

Tivemos de fazer aqui uma intervenção 
multidisciplinar e multi-institucional, no sentido 
de poder salvaguardar todas as fragilidades 
destas pessoas. Tivemos de formar várias equipas 
e andar de porta em porta a identificar estes 
problemas. Claro que não poderiam deixar de 
estar presente os enfermeiros, que eram as 
pessoas fulcrais para poder gerir tudo destas 
situações, o que já é, efetivamente, o que nós 
fazemos na prática, enquanto equipas de 
cuidados de saúde primários.

Não sei se quer acrescentar alguma questão 
que não tenhamos abordado.

Sim, há só uma questão. No Dia Mundial da 
Saúde Mental [10 de outubro] apelou-se ao que é 
cuidar de nós próprios, e eu acho que esta 
questão está muito presente na classe de 
enfermagem, esta questão de estarmos 
disponíveis para ajudar e de fazermos tudo em 
prol do outro e esquecermo-nos, muitas vezes, de 
nós próprios. E isto, nas missões humanitárias, é 
muito importante. 

Como focava há bocadinho, temos de ter atenção 
à nossa segurança e à segurança dos que estão 
connosco, enquanto equipa, para podermos 
ajudar os outros. E, muitas vezes, não pensamos 
em nós e não tratamos da nossa saúde física e 
mental e é importante que também tenhamos 
este foco. 
Quando intervimos nestes contextos de catástrofe 
nós, de imediato, temos a adrenalina no alto e 
damos as respostas que achamos que são as 
necessárias e que estão identificadas. E depois há 
a outra questão, que é o de tratarmos de nós 

próprios, da nossa saúde, porque, efetivamente, 
em termos emocionais, mexe imenso. E é 
importante que tenhamos um espaço e que 
procuremos, cada um, o seu espaço e procurar ir 
buscar energias novamente se houver outras 
emergências para intervir. E isto não é falado 
muitas vezes, é omitido e eu acho que é 
importantíssimo, termos a noção que temos de 
nos tratar. 

Há uma frase que devemos ter sempre presente, 
em todas as situações da vida, e que é muito 
esquecido: Para cuidar dos outros temos de 
cuidar de nós próprios. 

Devemos ter isto em conta, enquanto pessoas. E 
então como profissionais de saúde isto deve estar 
mesmo muito presente. Passamos por situações 
emocionais que, no momento, conseguimos dar a 
resposta mas depois faz-nos pensar. 

Quando cheguei a Moçambique, fui confrontada 
com alguns contextos que, no nosso país, não 
temos, nomeadamente a fome, e isso alterou-me 
bastante. Estarmos em países onde a necessidade 
humana básica não está garantida choca. E 
depois vem este bichinho, esta vontade, de saber 
como poderemos ajudar mais e como poderíamos 
tentar suprir esta necessidade, que é básica e que 
é impensável, para nós. E termos de lidar com 
todas estas emoções e estes sentimentos não é 
muito fácil.

Mas têm recursos para fazer face a essas 
emoções no período pós intervenção?

Isto começa logo no período em que se está 
nesta envolvência da intervenção em crise 
humanitária. 

Temos de ter logo atenção para que, na 
equipa, exista espaço para as pessoas falarem 
sobre aquilo que aconteceu durante o dia, o 
que chocou mais ou menos. E deve haver 
abertura, em equipa, para podermos falar das 
situações. Esta devia ser prática corrente, não 
só na intervenção em crise, mas também no 
nosso dia-a-dia e, muitas vezes, é esquecido. 
Até porque isto contribui muito para o bom 
ambiente de trabalho, esta possibilidade de 
poder falar sobre os pontos positivos e os pontos 
negativos do dia. Na intervenção humanitária, é 
importante que isso possa acontecer e que seja 
preservado. Nas equipas de que faço parte, talvez 
também por ser especialista na área da saúde 
mental, eu faço questão que isso aconteça. 

No pós intervenção, há a questão de tirarmos um 
tempo para nós próprios e para o que gostamos 

mais de fazer, para repormos energias a nível 
físico e a nível mental, porque é necessário que 
isso aconteça. É tão importante a preparação para 
irmos, que é uma coisa rápida e que tem a ver 
com a nossa saúde, com a vacinação, etc, a 
medicação que se tem de fazer para o contexto 
em que nós vamos, mas também o durante e o 
pós. Por exemplo, de Moçambique cheguei com 
uma pneumonia, tive de fazer tratamento. Temos 
de valorizar a nossa saúde enquanto técnicos.

Enquanto estive na coordenação das equipas de 
voluntariado na intervenção em Pedrógão, mais 
concretamente em Castanheira de Pêra, tivemos à 
volta de 700-800 voluntários, não todos de uma 
só vez, mas pelo menos uns 100 por dia. Era 
importante também tratar das situações 
emocionais das equipas de voluntariado. E como 
é que fizemos isto? Todos os dias, à noite, 
juntávamo-nos em convívio, depois do jantar, e 
havia espaço de música, espaço para as pessoas 
poderem falar, por setores, daquilo que mais os 
marcava durante o dia e isso também é 
importante para manter a saúde mental das 
pessoas. 

Efetivamente, às vezes, voluntariamo-nos para 
trabalhos para os quais podemos não estar 
capacitados, não ser o momento para poder estar 
nessa situação. Há pessoas que conseguem gerir 
melhor as suas emoções e há pessoas que não as 
conseguem gerir e que têm mais dificuldade em 
estarem neste contexto. E essas têm de ser 
ajudadas ou então têm que ser convidadas a não 
fazer parte destas equipas.

[...] 4 muito sofrimento humano, 
sofrimento f;sico, sofrimento 
psicol8gico, mental e social, 

7 todo o contexto em que a 
sa:de tinha de estar presente 
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As missões humanitárias estão ligadas às 
alterações climáticas?

Começo por referenciar que, efetivamente, os 
dois contextos em que tive intervenção 
humanitária tiveram a ver com alterações 
climáticas. O primeiro foi em 2017, e teve a ver 
com os incêndios de Pedrógão, que todos nós 
sabemos que foi num contexto que tem - 
embora isto seja difícil de admitir - a ver com 
alterações climáticas. Mais tarde, em 2019, no 
contexto do [ciclone] Idai, em Moçambique, teve 
que ver com as cheias e com os ciclones e todos 
sabemos também que tem que ver com as 
alterações climáticas que estamos a vivenciar.

O que viu no terreno?

O que vi é o que decorre do sofrimento 
humano, num contexto ambiental e social em 
que não há controlo, em termos humanos, não 
conseguimos controlar, de imediato, a situação 
que se está a vivenciar em crise, naquele 
preciso momento. É muito sofrimento humano, 
sofrimento físico, sofrimento psicológico, 
mental e social, é todo o contexto em que a 
saúde tinha de estar presente para haver 
bem-estar e não está. E tem de haver 
intervenção, no sentido de reduzir o risco de vida 
das pessoas. Toda a intervenção humanitária vai 
nesse sentido, intervir nestas grandes áreas para 
diminuir o risco de vida das pessoas.

E qual é, em específico, o papel dos 
enfermeiros?

Um contexto de emergência humanitária decorre 
da alteração do estado de saúde das pessoas e 
há uma intervenção em equipa multidisciplinar. 

Precisamos de todos, de todas as competências, 
do conhecimento de cada um decorrente do que 
será a sua intervenção humanitária, todas as 
intervenções necessárias para que consigamos 
trazer o bem-estar à população. 

O papel da enfermagem é importantíssimo, 
como não podia deixar de ser, porque nós 
estamos a lidar com um estado de fragilidade da 
pessoa, no contexto da população em que 
estamos a intervir, e temos esta sensibilidade, 
além dos conhecimentos e das competências, 
que decorrem da nossa prática, que é a 
intervenção na pessoa com fragilidade. 

Acha que o papel dos enfermeiros, nestas 
missões humanitárias, é devidamente 
valorizado?

Eu penso que sim, que o papel do enfermeiro é 
bastante valorizado até porque, na primeira 
linha, os enfermeiros são das pessoas que mais 
se voluntariam para estas situações. Eu 
recordo-me, e tenho na prática, o que foi a 
situação da emergência dos incêndios em 
Castanheira de Pêra, no concelho em que 
intervim enquanto membro de uma associação 
humanitária, uma ONG, os Médicos do Mundo. 

Lembro-me que, nessa altura, 17 de junho de 
2017, estávamos em época das férias da grande 
maioria dos estudantes e tivemos um grande 
número de voluntários que que estavam a 
estudar enfermagem, para além de enfermeiros. 
Isso surpreendeu-me imenso. 

Isto já faz parte da essência do que é ser 
enfermeiro, ajudar na fragilidade, é algo para o 
qual somos treinados. Os enfermeiros têm esta 
motivação e esta vontade para lidar com a 
fragilidade do ser humano, nestes contextos.

Disse uma coisa muito interessante que foi 
que se apercebeu, nesses contextos, que se 
voluntariam sempre mais enfermeiros do 
que médicos, por exemplo. Diria que, à 
partida, um enfermeiro está sempre mais 
disponível e sensibilizado para estes 
contextos?

Eu acho que sim. Nós somos treinados para lidar 
com os utentes, na sua fragilidade, na sua 
grande maioria. Isto no contexto hospitalar, não 

tanto no contexto dos cuidados de saúde 
primários.

No contexto hospitalar, que é onde está a 
grande maioria dos enfermeiros, nós lidamos 
todos os dias com a fragilidade e isso faz com 
que os enfermeiros se voluntariem muito para 
estas situações de crises humanitárias e não 
tanto os médicos. Acho que tem um contexto 
social um bocadinho diferente, há menos 
disponibilidade e há menos envolvência para 
essas situações. 

Agora saindo um bocadinho do que é a 
intervenção humanitária, em catástrofe, eu 
trabalho, desde 2007, na instituição que já referi, 
com população vulnerável e fragilizada, pessoas 
em situação de sem-abrigo e trabalhadores 
sexuais, e, mesmo neste contexto, sempre 
apareceram muito mais enfermeiros para 
voluntariado do que médicos. Embora, nestes 
últimos anos, talvez nos últimos três ou quatro 
anos, já apareçam um bocadinho mais do que 
quando iniciei.

Isso poderá ter que ver com o tipo de 
competências que um médico e um 
enfermeiro desenvolvem e não ser só da 
vocação da pessoa?

Sim, eu acho que é por aí, sim. Não é tanto a 
pessoa, mas também as competências dos 
enfermeiros, aquilo para que são treinados, para 
a vulnerabilidade da pessoa. Nós vemos o utente 
como um ser global nas suas necessidades, 
enquanto os médicos penso que são mais de 
compartimentos, trabalham determinadas áreas, 
e a relação humana, a relação do cuidar, é 
diferente. Nós cuidamos mais, há uma relação de 
maior proximidade.

Acredita que este tipo de missões 
humanitárias, relacionadas com catástrofes 
climáticas, vão ocorrer cada vez mais?

Tudo nos indica que, mundialmente, as 
catástrofes vão estar cada vez mais presentes no 
nosso quotidiano. Efetivamente, nas 
organizações a que pertenço, estamos 
preocupados com o treino das pessoas para essa 
intervenção. Não se podendo considerar que 
tenha sido uma intervenção em catástrofe - 
apesar de ter sido uma catástrofe -, na 
pandemia, que foi um exemplo de reorganização 
de serviços e de profissionais para proteger a 
vida das pessoas, nós notámos todos que 
estamos com falta de treino para podermos 
intervir mais eficazmente nestas situações. 

Esta ideia surgiu de um artigo que saiu 
recentemente que tem como ideia principal 
que os profissionais de saúde têm um papel 
preponderante na sensibilização dos utentes 
para as alterações climáticas. Concorda com 
isso?

Concordo, concordo. Com a nossa proximidade 
com os utentes, com as pessoas, poderemos ser, 
e somos, um veículo de conhecimento para essas 
pessoas e elas próprias reconhecem em nós este 
papel. 

No entanto, na prática, não fazemos 
frequentemente esse papel, de contribuir, 
juntamente com os meios de comunicação, 
sejam eles quais forem, no sentido de 
conseguirmos preservar essa questão. Mas 
concordo completamente.

No terreno, sente que teve oportunidade de 
sensibilizar as populações para eventos 
futuros semelhantes, ou foi mais uma 
resposta aquela emergência em específico?

Foi mais a resposta à emergência em específico 
porque nós, no contexto de missão humanitária, 
no contexto de intervenção em crise, a nossa 
preocupação é a segurança das pessoas, a vida 
das pessoas, e isso claro que engloba várias 
coisas. A situação de emergência é, 
efetivamente, colocar os recursos que nós temos 
na ajuda às pessoas, para minimizar as 
consequências dessa situação que estão a viver 
e, nesse sentido, temos de trabalhar vários 
pontos. 

Eu posso aqui referenciar, por exemplo, que, em 
Moçambique, tínhamos uma questão básica de 

saúde pública, que era como é que faríamos as 
casas de banho ou onde é que poderíamos pôr os 
lixos. Porque estamos a falar num contexto de 
intervenção em crise, mas isto tinha de ser 
salvaguardado porque em causa estava a saúde 
pública da população e isso também é uma 
problemática que temos de ter em conta. 

Numa situação mais prática, posso mencionar, 
para compreenderem melhor, que em Castanheira 
de Pera, na intervenção que fizemos na altura dos 
incêndios, uma das nossas preocupações foi a 
água potável chegar à população. Nós tivemos de 
fazer este papel, avisar e distribuir à população 
água potável para as pessoas não beberem água 
da rede pública, por que não estava assegurado, 
por causa dos incêndios, que a água fosse 
potável. Para além de avisar as pessoas para não 
consumirem, tínhamos de distribuir água potável 
à população. 

Por isso, há sempre vários papéis que têm de ser 
salvaguardados, incluindo esta questão do 
ambiente. Mas a preocupação imediata claro que 
é salvar a vida das pessoas. E também preservar a 
segurança das pessoas e da equipa que intervém. 
Porque o que é que acontece? Pondo na prática, 
se eu não preservo a minha segurança, vou pôr 
em causa todo o trabalho da equipa. Se eu me 
magoar e ficar doente, a equipa vai sofrer. Isso 
tem de estar sempre presente. E depois há a 
questão de gerir a parte emocional, gerir 
emoções, que se torna um bocadinho difícil e 
conseguimos isso também com treino.

Pode falar um pouco mais em pormenor 
desse treino?

Infelizmente, não está nada estruturado. As 
equipas do INEM e da Cruz Vermelha têm alguns 
treinos, mas quando nós temos uma intervenção 
em crise humanitária - e posso dizer que fui 
contactada a uma quarta-feira à noite e saí na 
sexta-feira de manhã para Moçambique. 
Os nossos treinos foram conhecer, na altura, a 
equipa que ia ser constituída, nós nem nos 
conhecíamos uns aos outros. Eu acho que tem 
muito que ver com o perfil de cada um para a 
intervenção humanitária, não há propriamente um 
treino estruturado, há um perfil que é tido em 
conta quando somos selecionados.

E como é que se organiza na sua vida para 
receber uma chamada na quarta-feira à noite 
e na sexta-feira de manhã estar a partir para 
Moçambique?

Isso é uma questão que eu até nem lhe consigo 

responder, sinceramente. Há sempre esta 
disponibilidade, que é da essência dos 
enfermeiros, esta questão do poder ajudar. 

Quando começou esta situação na Ucrânia, tive 
vários colegas a mandarem-me mensagens a 
perguntar como podiam ajudar e intervir na 
Ucrânia, sabendo, a grande maioria, que eu faço 
parte de uma ONG e tenho alguma experiência 
na intervenção humanitária. E foi impressionante 
o número de mensagens e chamadas que eu 
recebi. Portanto, acho que isto já é a essência dos 
enfermeiros, vocacionados para ajudar na 
fragilidade. 

Como é que eu me preparei? Boa questão. Eu já 
tinha esta prática dos incêndios e, nessa altura, 
vim cá para saber em que poderia ajudar e acabei 
por ficar também dois ou três meses. Eu acho que 
primeiro é a disponibilidade e também, antes da 
disponibilidade, está ainda a vocação, esta 
vontade. Acho que quando temos motivação e 
vontade tudo se ultrapassa.

A título de curiosidade, quando começaram a 
passar as imagens de Moçambique, eu mostrei 
a minha disponibilidade de poder intervir numa 
equipa humanitária e, entretanto, telefonaram 
a saber se estava interessada. Nessa 
quarta-feira à noite, posso-vos dizer que tinha 
a minha casa em pantanas porque estava em 
obras mas fui, pronto, fui, disse logo que sim, 
na hora. Disse logo que sim. E depois é uma 
aventura, a gente nunca está preparada. Aquilo 
que pensamos nunca é aquilo que depois 
acontece. Mas a disponibilidade, a resiliência e a 
vontade de ajudar são os principais itens para 
poder partir. Nunca estamos preparados para uma 
catástrofe.

Nunca se sabe bem o que vai acontecer, com 
que situações se vão confrontar.

Nós nem sabíamos onde íamos dormir. Íamos 
fazer uma intervenção no contexto de catástrofe, 
em que tivemos uma reunião - éramos vinte e 
quatro elementos - e tivemos uma reunião umas 
horas antes de irmos. Organizámo-nos e ao 
material que teríamos de levar para as 
intervenções que tínhamos de fazer, ou que 
estávamos a pensar fazer. Depois há outra 
situação, que é esta capacidade de ser resiliente 
e de se adaptar `àquilo que a gente encontra, e 
isto tem de estar sempre presente em cada um de 
nós.

O que é que a levou a disponibilizar-se para 
começar a participar neste tipo de missões?

Pessoalmente, tive sempre esta vontade de 
intervir em população vulnerável e esta 
vontade é uma questão pessoal e é também 
profissional, de querermos ajudar o outro. 

E, voltando um bocadinho ao que foi a pandemia, 
porque a pandemia foi a nível mundial e não tem 
comparação com uma catástrofe que é mais local, 
mais localizada, todas as pessoas se organizaram 
e fizeram o que eu chamo das “tripas coração” 
para poderem ajudar ao máximo e foram buscar 
energias que nem pensavam que as tinham. 
E isto é o que acontece também nas crises 
humanitárias. Nós dormíamos pouco, 
trabalhávamos muitas horas seguidas e, 
repensando um bocadinho aquilo que foram as 
intervenções humanitárias, e do que são as 
intervenções humanitárias, nós nem temos a 
noção, ficamos admiradas com a nossa 
capacidade de resiliência e de esforço físico e 
mental. 

Se me dissessem que eu ia fazer aquilo ou que ia 
estar confrontada com situações de saúde com as 
quais nunca na vida tive oportunidade de 
conviver, eu diria que, se calhar, não seria capaz, 
mas depois de estarmos presentes vamos buscar 
motivação e energia nem sabemos onde, mas em 
prol do outro há sempre esta capacidade. E é 
curioso que nós, em Moçambique, éramos vinte e 
quatro elementos e a capacidade de trabalho de 
todos nós foi impressionante, trabalhámos todos 
para o mesmo fim e foi fantástico.

E a equipa era constituída por quem?

Éramos vinte e quatro enfermeiros, médicos, 
anestesistas, cirurgiões, técnicos operadores. Era 
a equipa mínima para constituir um hospital de 
campanha.

Em Pedrógão também montaram um hospital 
de campanha?

Não, a nossa intervenção em Pedrógão foi 
diferente, no contexto de uma intervenção mais 
comunitária. 

Formámos equipas comunitárias, na área da 
saúde, e íamos a todos os locais que foram 
abrangidos pelo incêndio. Todas as áreas da vida 
das pessoas foram afetadas. Houve mortes de 
pessoas muito próximas, de aldeias que já tinham 
a problemática de estarem desertas e serem 
pessoas na sua grande maioria de idade 
avançada, de isolamento social e outras  
problemáticas sociais que já existiam. Tentar 
salvaguardar tudo o que era o contexto pessoal e 
social e ambiental levou a que houvesse uma 

intervenção na área da saúde e não só, até na 
área espiritual nós tivemos de fazer intervenção, 
para tentar minimizar todo o sofrimento que as 
pessoas traziam. 

Para isso, foi necessário identificar todos estes 
problemas e envolver toda a comunidade, todos 
os meios no sentido de ajudar estas pessoas. Por 
exemplo, posso frisar - para dar um exemplo de 
algo mais prático e que me afetou em termos 
emocionais - que as pessoas não estavam 
preocupadas por elas, enquanto pessoas, mas 
pelos seus animais. As pessoas foram afetadas de 
todas as formas e quando nós íamos de casa em 
casa identificar as problemáticas de cada pessoa 
que aí vivia, as pessoas não focavam os 
problemas pessoais, eram os animais - de terem 
ou não alimentação para os animais que 
sobreviveram, de os seus quintais terem sido 
afetados e serem esses os seus meios de 
sobrevivência. 

Tivemos de fazer aqui uma intervenção 
multidisciplinar e multi-institucional, no sentido 
de poder salvaguardar todas as fragilidades 
destas pessoas. Tivemos de formar várias equipas 
e andar de porta em porta a identificar estes 
problemas. Claro que não poderiam deixar de 
estar presente os enfermeiros, que eram as 
pessoas fulcrais para poder gerir tudo destas 
situações, o que já é, efetivamente, o que nós 
fazemos na prática, enquanto equipas de 
cuidados de saúde primários.

Não sei se quer acrescentar alguma questão 
que não tenhamos abordado.

Sim, há só uma questão. No Dia Mundial da 
Saúde Mental [10 de outubro] apelou-se ao que é 
cuidar de nós próprios, e eu acho que esta 
questão está muito presente na classe de 
enfermagem, esta questão de estarmos 
disponíveis para ajudar e de fazermos tudo em 
prol do outro e esquecermo-nos, muitas vezes, de 
nós próprios. E isto, nas missões humanitárias, é 
muito importante. 

Como focava há bocadinho, temos de ter atenção 
à nossa segurança e à segurança dos que estão 
connosco, enquanto equipa, para podermos 
ajudar os outros. E, muitas vezes, não pensamos 
em nós e não tratamos da nossa saúde física e 
mental e é importante que também tenhamos 
este foco. 
Quando intervimos nestes contextos de catástrofe 
nós, de imediato, temos a adrenalina no alto e 
damos as respostas que achamos que são as 
necessárias e que estão identificadas. E depois há 
a outra questão, que é o de tratarmos de nós 

próprios, da nossa saúde, porque, efetivamente, 
em termos emocionais, mexe imenso. E é 
importante que tenhamos um espaço e que 
procuremos, cada um, o seu espaço e procurar ir 
buscar energias novamente se houver outras 
emergências para intervir. E isto não é falado 
muitas vezes, é omitido e eu acho que é 
importantíssimo, termos a noção que temos de 
nos tratar. 

Há uma frase que devemos ter sempre presente, 
em todas as situações da vida, e que é muito 
esquecido: Para cuidar dos outros temos de 
cuidar de nós próprios. 

Devemos ter isto em conta, enquanto pessoas. E 
então como profissionais de saúde isto deve estar 
mesmo muito presente. Passamos por situações 
emocionais que, no momento, conseguimos dar a 
resposta mas depois faz-nos pensar. 

Quando cheguei a Moçambique, fui confrontada 
com alguns contextos que, no nosso país, não 
temos, nomeadamente a fome, e isso alterou-me 
bastante. Estarmos em países onde a necessidade 
humana básica não está garantida choca. E 
depois vem este bichinho, esta vontade, de saber 
como poderemos ajudar mais e como poderíamos 
tentar suprir esta necessidade, que é básica e que 
é impensável, para nós. E termos de lidar com 
todas estas emoções e estes sentimentos não é 
muito fácil.

Mas têm recursos para fazer face a essas 
emoções no período pós intervenção?

Isto começa logo no período em que se está 
nesta envolvência da intervenção em crise 
humanitária. 

Temos de ter logo atenção para que, na 
equipa, exista espaço para as pessoas falarem 
sobre aquilo que aconteceu durante o dia, o 
que chocou mais ou menos. E deve haver 
abertura, em equipa, para podermos falar das 
situações. Esta devia ser prática corrente, não 
só na intervenção em crise, mas também no 
nosso dia-a-dia e, muitas vezes, é esquecido. 
Até porque isto contribui muito para o bom 
ambiente de trabalho, esta possibilidade de 
poder falar sobre os pontos positivos e os pontos 
negativos do dia. Na intervenção humanitária, é 
importante que isso possa acontecer e que seja 
preservado. Nas equipas de que faço parte, talvez 
também por ser especialista na área da saúde 
mental, eu faço questão que isso aconteça. 

No pós intervenção, há a questão de tirarmos um 
tempo para nós próprios e para o que gostamos 

mais de fazer, para repormos energias a nível 
físico e a nível mental, porque é necessário que 
isso aconteça. É tão importante a preparação para 
irmos, que é uma coisa rápida e que tem a ver 
com a nossa saúde, com a vacinação, etc, a 
medicação que se tem de fazer para o contexto 
em que nós vamos, mas também o durante e o 
pós. Por exemplo, de Moçambique cheguei com 
uma pneumonia, tive de fazer tratamento. Temos 
de valorizar a nossa saúde enquanto técnicos.

Enquanto estive na coordenação das equipas de 
voluntariado na intervenção em Pedrógão, mais 
concretamente em Castanheira de Pêra, tivemos à 
volta de 700-800 voluntários, não todos de uma 
só vez, mas pelo menos uns 100 por dia. Era 
importante também tratar das situações 
emocionais das equipas de voluntariado. E como 
é que fizemos isto? Todos os dias, à noite, 
juntávamo-nos em convívio, depois do jantar, e 
havia espaço de música, espaço para as pessoas 
poderem falar, por setores, daquilo que mais os 
marcava durante o dia e isso também é 
importante para manter a saúde mental das 
pessoas. 

Efetivamente, às vezes, voluntariamo-nos para 
trabalhos para os quais podemos não estar 
capacitados, não ser o momento para poder estar 
nessa situação. Há pessoas que conseguem gerir 
melhor as suas emoções e há pessoas que não as 
conseguem gerir e que têm mais dificuldade em 
estarem neste contexto. E essas têm de ser 
ajudadas ou então têm que ser convidadas a não 
fazer parte destas equipas.
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As missões humanitárias estão ligadas às 
alterações climáticas?

Começo por referenciar que, efetivamente, os 
dois contextos em que tive intervenção 
humanitária tiveram a ver com alterações 
climáticas. O primeiro foi em 2017, e teve a ver 
com os incêndios de Pedrógão, que todos nós 
sabemos que foi num contexto que tem - 
embora isto seja difícil de admitir - a ver com 
alterações climáticas. Mais tarde, em 2019, no 
contexto do [ciclone] Idai, em Moçambique, teve 
que ver com as cheias e com os ciclones e todos 
sabemos também que tem que ver com as 
alterações climáticas que estamos a vivenciar.

O que viu no terreno?

O que vi é o que decorre do sofrimento 
humano, num contexto ambiental e social em 
que não há controlo, em termos humanos, não 
conseguimos controlar, de imediato, a situação 
que se está a vivenciar em crise, naquele 
preciso momento. É muito sofrimento humano, 
sofrimento físico, sofrimento psicológico, 
mental e social, é todo o contexto em que a 
saúde tinha de estar presente para haver 
bem-estar e não está. E tem de haver 
intervenção, no sentido de reduzir o risco de vida 
das pessoas. Toda a intervenção humanitária vai 
nesse sentido, intervir nestas grandes áreas para 
diminuir o risco de vida das pessoas.

E qual é, em específico, o papel dos 
enfermeiros?

Um contexto de emergência humanitária decorre 
da alteração do estado de saúde das pessoas e 
há uma intervenção em equipa multidisciplinar. 

Precisamos de todos, de todas as competências, 
do conhecimento de cada um decorrente do que 
será a sua intervenção humanitária, todas as 
intervenções necessárias para que consigamos 
trazer o bem-estar à população. 

O papel da enfermagem é importantíssimo, 
como não podia deixar de ser, porque nós 
estamos a lidar com um estado de fragilidade da 
pessoa, no contexto da população em que 
estamos a intervir, e temos esta sensibilidade, 
além dos conhecimentos e das competências, 
que decorrem da nossa prática, que é a 
intervenção na pessoa com fragilidade. 

Acha que o papel dos enfermeiros, nestas 
missões humanitárias, é devidamente 
valorizado?

Eu penso que sim, que o papel do enfermeiro é 
bastante valorizado até porque, na primeira 
linha, os enfermeiros são das pessoas que mais 
se voluntariam para estas situações. Eu 
recordo-me, e tenho na prática, o que foi a 
situação da emergência dos incêndios em 
Castanheira de Pêra, no concelho em que 
intervim enquanto membro de uma associação 
humanitária, uma ONG, os Médicos do Mundo. 

Lembro-me que, nessa altura, 17 de junho de 
2017, estávamos em época das férias da grande 
maioria dos estudantes e tivemos um grande 
número de voluntários que que estavam a 
estudar enfermagem, para além de enfermeiros. 
Isso surpreendeu-me imenso. 

Isto já faz parte da essência do que é ser 
enfermeiro, ajudar na fragilidade, é algo para o 
qual somos treinados. Os enfermeiros têm esta 
motivação e esta vontade para lidar com a 
fragilidade do ser humano, nestes contextos.

Disse uma coisa muito interessante que foi 
que se apercebeu, nesses contextos, que se 
voluntariam sempre mais enfermeiros do 
que médicos, por exemplo. Diria que, à 
partida, um enfermeiro está sempre mais 
disponível e sensibilizado para estes 
contextos?

Eu acho que sim. Nós somos treinados para lidar 
com os utentes, na sua fragilidade, na sua 
grande maioria. Isto no contexto hospitalar, não 

tanto no contexto dos cuidados de saúde 
primários.

No contexto hospitalar, que é onde está a 
grande maioria dos enfermeiros, nós lidamos 
todos os dias com a fragilidade e isso faz com 
que os enfermeiros se voluntariem muito para 
estas situações de crises humanitárias e não 
tanto os médicos. Acho que tem um contexto 
social um bocadinho diferente, há menos 
disponibilidade e há menos envolvência para 
essas situações. 

Agora saindo um bocadinho do que é a 
intervenção humanitária, em catástrofe, eu 
trabalho, desde 2007, na instituição que já referi, 
com população vulnerável e fragilizada, pessoas 
em situação de sem-abrigo e trabalhadores 
sexuais, e, mesmo neste contexto, sempre 
apareceram muito mais enfermeiros para 
voluntariado do que médicos. Embora, nestes 
últimos anos, talvez nos últimos três ou quatro 
anos, já apareçam um bocadinho mais do que 
quando iniciei.

Isso poderá ter que ver com o tipo de 
competências que um médico e um 
enfermeiro desenvolvem e não ser só da 
vocação da pessoa?

Sim, eu acho que é por aí, sim. Não é tanto a 
pessoa, mas também as competências dos 
enfermeiros, aquilo para que são treinados, para 
a vulnerabilidade da pessoa. Nós vemos o utente 
como um ser global nas suas necessidades, 
enquanto os médicos penso que são mais de 
compartimentos, trabalham determinadas áreas, 
e a relação humana, a relação do cuidar, é 
diferente. Nós cuidamos mais, há uma relação de 
maior proximidade.

Acredita que este tipo de missões 
humanitárias, relacionadas com catástrofes 
climáticas, vão ocorrer cada vez mais?

Tudo nos indica que, mundialmente, as 
catástrofes vão estar cada vez mais presentes no 
nosso quotidiano. Efetivamente, nas 
organizações a que pertenço, estamos 
preocupados com o treino das pessoas para essa 
intervenção. Não se podendo considerar que 
tenha sido uma intervenção em catástrofe - 
apesar de ter sido uma catástrofe -, na 
pandemia, que foi um exemplo de reorganização 
de serviços e de profissionais para proteger a 
vida das pessoas, nós notámos todos que 
estamos com falta de treino para podermos 
intervir mais eficazmente nestas situações. 

Esta ideia surgiu de um artigo que saiu 
recentemente que tem como ideia principal 
que os profissionais de saúde têm um papel 
preponderante na sensibilização dos utentes 
para as alterações climáticas. Concorda com 
isso?

Concordo, concordo. Com a nossa proximidade 
com os utentes, com as pessoas, poderemos ser, 
e somos, um veículo de conhecimento para essas 
pessoas e elas próprias reconhecem em nós este 
papel. 

No entanto, na prática, não fazemos 
frequentemente esse papel, de contribuir, 
juntamente com os meios de comunicação, 
sejam eles quais forem, no sentido de 
conseguirmos preservar essa questão. Mas 
concordo completamente.

No terreno, sente que teve oportunidade de 
sensibilizar as populações para eventos 
futuros semelhantes, ou foi mais uma 
resposta aquela emergência em específico?

Foi mais a resposta à emergência em específico 
porque nós, no contexto de missão humanitária, 
no contexto de intervenção em crise, a nossa 
preocupação é a segurança das pessoas, a vida 
das pessoas, e isso claro que engloba várias 
coisas. A situação de emergência é, 
efetivamente, colocar os recursos que nós temos 
na ajuda às pessoas, para minimizar as 
consequências dessa situação que estão a viver 
e, nesse sentido, temos de trabalhar vários 
pontos. 

Eu posso aqui referenciar, por exemplo, que, em 
Moçambique, tínhamos uma questão básica de 

saúde pública, que era como é que faríamos as 
casas de banho ou onde é que poderíamos pôr os 
lixos. Porque estamos a falar num contexto de 
intervenção em crise, mas isto tinha de ser 
salvaguardado porque em causa estava a saúde 
pública da população e isso também é uma 
problemática que temos de ter em conta. 

Numa situação mais prática, posso mencionar, 
para compreenderem melhor, que em Castanheira 
de Pera, na intervenção que fizemos na altura dos 
incêndios, uma das nossas preocupações foi a 
água potável chegar à população. Nós tivemos de 
fazer este papel, avisar e distribuir à população 
água potável para as pessoas não beberem água 
da rede pública, por que não estava assegurado, 
por causa dos incêndios, que a água fosse 
potável. Para além de avisar as pessoas para não 
consumirem, tínhamos de distribuir água potável 
à população. 

Por isso, há sempre vários papéis que têm de ser 
salvaguardados, incluindo esta questão do 
ambiente. Mas a preocupação imediata claro que 
é salvar a vida das pessoas. E também preservar a 
segurança das pessoas e da equipa que intervém. 
Porque o que é que acontece? Pondo na prática, 
se eu não preservo a minha segurança, vou pôr 
em causa todo o trabalho da equipa. Se eu me 
magoar e ficar doente, a equipa vai sofrer. Isso 
tem de estar sempre presente. E depois há a 
questão de gerir a parte emocional, gerir 
emoções, que se torna um bocadinho difícil e 
conseguimos isso também com treino.

Pode falar um pouco mais em pormenor 
desse treino?

Infelizmente, não está nada estruturado. As 
equipas do INEM e da Cruz Vermelha têm alguns 
treinos, mas quando nós temos uma intervenção 
em crise humanitária - e posso dizer que fui 
contactada a uma quarta-feira à noite e saí na 
sexta-feira de manhã para Moçambique. 
Os nossos treinos foram conhecer, na altura, a 
equipa que ia ser constituída, nós nem nos 
conhecíamos uns aos outros. Eu acho que tem 
muito que ver com o perfil de cada um para a 
intervenção humanitária, não há propriamente um 
treino estruturado, há um perfil que é tido em 
conta quando somos selecionados.

E como é que se organiza na sua vida para 
receber uma chamada na quarta-feira à noite 
e na sexta-feira de manhã estar a partir para 
Moçambique?

Isso é uma questão que eu até nem lhe consigo 

responder, sinceramente. Há sempre esta 
disponibilidade, que é da essência dos 
enfermeiros, esta questão do poder ajudar. 

Quando começou esta situação na Ucrânia, tive 
vários colegas a mandarem-me mensagens a 
perguntar como podiam ajudar e intervir na 
Ucrânia, sabendo, a grande maioria, que eu faço 
parte de uma ONG e tenho alguma experiência 
na intervenção humanitária. E foi impressionante 
o número de mensagens e chamadas que eu 
recebi. Portanto, acho que isto já é a essência dos 
enfermeiros, vocacionados para ajudar na 
fragilidade. 

Como é que eu me preparei? Boa questão. Eu já 
tinha esta prática dos incêndios e, nessa altura, 
vim cá para saber em que poderia ajudar e acabei 
por ficar também dois ou três meses. Eu acho que 
primeiro é a disponibilidade e também, antes da 
disponibilidade, está ainda a vocação, esta 
vontade. Acho que quando temos motivação e 
vontade tudo se ultrapassa.

A título de curiosidade, quando começaram a 
passar as imagens de Moçambique, eu mostrei 
a minha disponibilidade de poder intervir numa 
equipa humanitária e, entretanto, telefonaram 
a saber se estava interessada. Nessa 
quarta-feira à noite, posso-vos dizer que tinha 
a minha casa em pantanas porque estava em 
obras mas fui, pronto, fui, disse logo que sim, 
na hora. Disse logo que sim. E depois é uma 
aventura, a gente nunca está preparada. Aquilo 
que pensamos nunca é aquilo que depois 
acontece. Mas a disponibilidade, a resiliência e a 
vontade de ajudar são os principais itens para 
poder partir. Nunca estamos preparados para uma 
catástrofe.

Nunca se sabe bem o que vai acontecer, com 
que situações se vão confrontar.

Nós nem sabíamos onde íamos dormir. Íamos 
fazer uma intervenção no contexto de catástrofe, 
em que tivemos uma reunião - éramos vinte e 
quatro elementos - e tivemos uma reunião umas 
horas antes de irmos. Organizámo-nos e ao 
material que teríamos de levar para as 
intervenções que tínhamos de fazer, ou que 
estávamos a pensar fazer. Depois há outra 
situação, que é esta capacidade de ser resiliente 
e de se adaptar `àquilo que a gente encontra, e 
isto tem de estar sempre presente em cada um de 
nós.

O que é que a levou a disponibilizar-se para 
começar a participar neste tipo de missões?

Pessoalmente, tive sempre esta vontade de 
intervir em população vulnerável e esta 
vontade é uma questão pessoal e é também 
profissional, de querermos ajudar o outro. 

E, voltando um bocadinho ao que foi a pandemia, 
porque a pandemia foi a nível mundial e não tem 
comparação com uma catástrofe que é mais local, 
mais localizada, todas as pessoas se organizaram 
e fizeram o que eu chamo das “tripas coração” 
para poderem ajudar ao máximo e foram buscar 
energias que nem pensavam que as tinham. 
E isto é o que acontece também nas crises 
humanitárias. Nós dormíamos pouco, 
trabalhávamos muitas horas seguidas e, 
repensando um bocadinho aquilo que foram as 
intervenções humanitárias, e do que são as 
intervenções humanitárias, nós nem temos a 
noção, ficamos admiradas com a nossa 
capacidade de resiliência e de esforço físico e 
mental. 

Se me dissessem que eu ia fazer aquilo ou que ia 
estar confrontada com situações de saúde com as 
quais nunca na vida tive oportunidade de 
conviver, eu diria que, se calhar, não seria capaz, 
mas depois de estarmos presentes vamos buscar 
motivação e energia nem sabemos onde, mas em 
prol do outro há sempre esta capacidade. E é 
curioso que nós, em Moçambique, éramos vinte e 
quatro elementos e a capacidade de trabalho de 
todos nós foi impressionante, trabalhámos todos 
para o mesmo fim e foi fantástico.

E a equipa era constituída por quem?

Éramos vinte e quatro enfermeiros, médicos, 
anestesistas, cirurgiões, técnicos operadores. Era 
a equipa mínima para constituir um hospital de 
campanha.

Em Pedrógão também montaram um hospital 
de campanha?

Não, a nossa intervenção em Pedrógão foi 
diferente, no contexto de uma intervenção mais 
comunitária. 

Formámos equipas comunitárias, na área da 
saúde, e íamos a todos os locais que foram 
abrangidos pelo incêndio. Todas as áreas da vida 
das pessoas foram afetadas. Houve mortes de 
pessoas muito próximas, de aldeias que já tinham 
a problemática de estarem desertas e serem 
pessoas na sua grande maioria de idade 
avançada, de isolamento social e outras  
problemáticas sociais que já existiam. Tentar 
salvaguardar tudo o que era o contexto pessoal e 
social e ambiental levou a que houvesse uma 

intervenção na área da saúde e não só, até na 
área espiritual nós tivemos de fazer intervenção, 
para tentar minimizar todo o sofrimento que as 
pessoas traziam. 

Para isso, foi necessário identificar todos estes 
problemas e envolver toda a comunidade, todos 
os meios no sentido de ajudar estas pessoas. Por 
exemplo, posso frisar - para dar um exemplo de 
algo mais prático e que me afetou em termos 
emocionais - que as pessoas não estavam 
preocupadas por elas, enquanto pessoas, mas 
pelos seus animais. As pessoas foram afetadas de 
todas as formas e quando nós íamos de casa em 
casa identificar as problemáticas de cada pessoa 
que aí vivia, as pessoas não focavam os 
problemas pessoais, eram os animais - de terem 
ou não alimentação para os animais que 
sobreviveram, de os seus quintais terem sido 
afetados e serem esses os seus meios de 
sobrevivência. 

Tivemos de fazer aqui uma intervenção 
multidisciplinar e multi-institucional, no sentido 
de poder salvaguardar todas as fragilidades 
destas pessoas. Tivemos de formar várias equipas 
e andar de porta em porta a identificar estes 
problemas. Claro que não poderiam deixar de 
estar presente os enfermeiros, que eram as 
pessoas fulcrais para poder gerir tudo destas 
situações, o que já é, efetivamente, o que nós 
fazemos na prática, enquanto equipas de 
cuidados de saúde primários.

Não sei se quer acrescentar alguma questão 
que não tenhamos abordado.

Sim, há só uma questão. No Dia Mundial da 
Saúde Mental [10 de outubro] apelou-se ao que é 
cuidar de nós próprios, e eu acho que esta 
questão está muito presente na classe de 
enfermagem, esta questão de estarmos 
disponíveis para ajudar e de fazermos tudo em 
prol do outro e esquecermo-nos, muitas vezes, de 
nós próprios. E isto, nas missões humanitárias, é 
muito importante. 

Como focava há bocadinho, temos de ter atenção 
à nossa segurança e à segurança dos que estão 
connosco, enquanto equipa, para podermos 
ajudar os outros. E, muitas vezes, não pensamos 
em nós e não tratamos da nossa saúde física e 
mental e é importante que também tenhamos 
este foco. 
Quando intervimos nestes contextos de catástrofe 
nós, de imediato, temos a adrenalina no alto e 
damos as respostas que achamos que são as 
necessárias e que estão identificadas. E depois há 
a outra questão, que é o de tratarmos de nós 

próprios, da nossa saúde, porque, efetivamente, 
em termos emocionais, mexe imenso. E é 
importante que tenhamos um espaço e que 
procuremos, cada um, o seu espaço e procurar ir 
buscar energias novamente se houver outras 
emergências para intervir. E isto não é falado 
muitas vezes, é omitido e eu acho que é 
importantíssimo, termos a noção que temos de 
nos tratar. 

Há uma frase que devemos ter sempre presente, 
em todas as situações da vida, e que é muito 
esquecido: Para cuidar dos outros temos de 
cuidar de nós próprios. 

Devemos ter isto em conta, enquanto pessoas. E 
então como profissionais de saúde isto deve estar 
mesmo muito presente. Passamos por situações 
emocionais que, no momento, conseguimos dar a 
resposta mas depois faz-nos pensar. 

Quando cheguei a Moçambique, fui confrontada 
com alguns contextos que, no nosso país, não 
temos, nomeadamente a fome, e isso alterou-me 
bastante. Estarmos em países onde a necessidade 
humana básica não está garantida choca. E 
depois vem este bichinho, esta vontade, de saber 
como poderemos ajudar mais e como poderíamos 
tentar suprir esta necessidade, que é básica e que 
é impensável, para nós. E termos de lidar com 
todas estas emoções e estes sentimentos não é 
muito fácil.

Mas têm recursos para fazer face a essas 
emoções no período pós intervenção?

Isto começa logo no período em que se está 
nesta envolvência da intervenção em crise 
humanitária. 

Temos de ter logo atenção para que, na 
equipa, exista espaço para as pessoas falarem 
sobre aquilo que aconteceu durante o dia, o 
que chocou mais ou menos. E deve haver 
abertura, em equipa, para podermos falar das 
situações. Esta devia ser prática corrente, não 
só na intervenção em crise, mas também no 
nosso dia-a-dia e, muitas vezes, é esquecido. 
Até porque isto contribui muito para o bom 
ambiente de trabalho, esta possibilidade de 
poder falar sobre os pontos positivos e os pontos 
negativos do dia. Na intervenção humanitária, é 
importante que isso possa acontecer e que seja 
preservado. Nas equipas de que faço parte, talvez 
também por ser especialista na área da saúde 
mental, eu faço questão que isso aconteça. 

No pós intervenção, há a questão de tirarmos um 
tempo para nós próprios e para o que gostamos 

mais de fazer, para repormos energias a nível 
físico e a nível mental, porque é necessário que 
isso aconteça. É tão importante a preparação para 
irmos, que é uma coisa rápida e que tem a ver 
com a nossa saúde, com a vacinação, etc, a 
medicação que se tem de fazer para o contexto 
em que nós vamos, mas também o durante e o 
pós. Por exemplo, de Moçambique cheguei com 
uma pneumonia, tive de fazer tratamento. Temos 
de valorizar a nossa saúde enquanto técnicos.

Enquanto estive na coordenação das equipas de 
voluntariado na intervenção em Pedrógão, mais 
concretamente em Castanheira de Pêra, tivemos à 
volta de 700-800 voluntários, não todos de uma 
só vez, mas pelo menos uns 100 por dia. Era 
importante também tratar das situações 
emocionais das equipas de voluntariado. E como 
é que fizemos isto? Todos os dias, à noite, 
juntávamo-nos em convívio, depois do jantar, e 
havia espaço de música, espaço para as pessoas 
poderem falar, por setores, daquilo que mais os 
marcava durante o dia e isso também é 
importante para manter a saúde mental das 
pessoas. 

Efetivamente, às vezes, voluntariamo-nos para 
trabalhos para os quais podemos não estar 
capacitados, não ser o momento para poder estar 
nessa situação. Há pessoas que conseguem gerir 
melhor as suas emoções e há pessoas que não as 
conseguem gerir e que têm mais dificuldade em 
estarem neste contexto. E essas têm de ser 
ajudadas ou então têm que ser convidadas a não 
fazer parte destas equipas.

enfermeiros com voz
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As missões humanitárias estão ligadas às 
alterações climáticas?

Começo por referenciar que, efetivamente, os 
dois contextos em que tive intervenção 
humanitária tiveram a ver com alterações 
climáticas. O primeiro foi em 2017, e teve a ver 
com os incêndios de Pedrógão, que todos nós 
sabemos que foi num contexto que tem - 
embora isto seja difícil de admitir - a ver com 
alterações climáticas. Mais tarde, em 2019, no 
contexto do [ciclone] Idai, em Moçambique, teve 
que ver com as cheias e com os ciclones e todos 
sabemos também que tem que ver com as 
alterações climáticas que estamos a vivenciar.

O que viu no terreno?

O que vi é o que decorre do sofrimento 
humano, num contexto ambiental e social em 
que não há controlo, em termos humanos, não 
conseguimos controlar, de imediato, a situação 
que se está a vivenciar em crise, naquele 
preciso momento. É muito sofrimento humano, 
sofrimento físico, sofrimento psicológico, 
mental e social, é todo o contexto em que a 
saúde tinha de estar presente para haver 
bem-estar e não está. E tem de haver 
intervenção, no sentido de reduzir o risco de vida 
das pessoas. Toda a intervenção humanitária vai 
nesse sentido, intervir nestas grandes áreas para 
diminuir o risco de vida das pessoas.

E qual é, em específico, o papel dos 
enfermeiros?

Um contexto de emergência humanitária decorre 
da alteração do estado de saúde das pessoas e 
há uma intervenção em equipa multidisciplinar. 

Precisamos de todos, de todas as competências, 
do conhecimento de cada um decorrente do que 
será a sua intervenção humanitária, todas as 
intervenções necessárias para que consigamos 
trazer o bem-estar à população. 

O papel da enfermagem é importantíssimo, 
como não podia deixar de ser, porque nós 
estamos a lidar com um estado de fragilidade da 
pessoa, no contexto da população em que 
estamos a intervir, e temos esta sensibilidade, 
além dos conhecimentos e das competências, 
que decorrem da nossa prática, que é a 
intervenção na pessoa com fragilidade. 

Acha que o papel dos enfermeiros, nestas 
missões humanitárias, é devidamente 
valorizado?

Eu penso que sim, que o papel do enfermeiro é 
bastante valorizado até porque, na primeira 
linha, os enfermeiros são das pessoas que mais 
se voluntariam para estas situações. Eu 
recordo-me, e tenho na prática, o que foi a 
situação da emergência dos incêndios em 
Castanheira de Pêra, no concelho em que 
intervim enquanto membro de uma associação 
humanitária, uma ONG, os Médicos do Mundo. 

Lembro-me que, nessa altura, 17 de junho de 
2017, estávamos em época das férias da grande 
maioria dos estudantes e tivemos um grande 
número de voluntários que que estavam a 
estudar enfermagem, para além de enfermeiros. 
Isso surpreendeu-me imenso. 

Isto já faz parte da essência do que é ser 
enfermeiro, ajudar na fragilidade, é algo para o 
qual somos treinados. Os enfermeiros têm esta 
motivação e esta vontade para lidar com a 
fragilidade do ser humano, nestes contextos.

Disse uma coisa muito interessante que foi 
que se apercebeu, nesses contextos, que se 
voluntariam sempre mais enfermeiros do 
que médicos, por exemplo. Diria que, à 
partida, um enfermeiro está sempre mais 
disponível e sensibilizado para estes 
contextos?

Eu acho que sim. Nós somos treinados para lidar 
com os utentes, na sua fragilidade, na sua 
grande maioria. Isto no contexto hospitalar, não 

tanto no contexto dos cuidados de saúde 
primários.

No contexto hospitalar, que é onde está a 
grande maioria dos enfermeiros, nós lidamos 
todos os dias com a fragilidade e isso faz com 
que os enfermeiros se voluntariem muito para 
estas situações de crises humanitárias e não 
tanto os médicos. Acho que tem um contexto 
social um bocadinho diferente, há menos 
disponibilidade e há menos envolvência para 
essas situações. 

Agora saindo um bocadinho do que é a 
intervenção humanitária, em catástrofe, eu 
trabalho, desde 2007, na instituição que já referi, 
com população vulnerável e fragilizada, pessoas 
em situação de sem-abrigo e trabalhadores 
sexuais, e, mesmo neste contexto, sempre 
apareceram muito mais enfermeiros para 
voluntariado do que médicos. Embora, nestes 
últimos anos, talvez nos últimos três ou quatro 
anos, já apareçam um bocadinho mais do que 
quando iniciei.

Isso poderá ter que ver com o tipo de 
competências que um médico e um 
enfermeiro desenvolvem e não ser só da 
vocação da pessoa?

Sim, eu acho que é por aí, sim. Não é tanto a 
pessoa, mas também as competências dos 
enfermeiros, aquilo para que são treinados, para 
a vulnerabilidade da pessoa. Nós vemos o utente 
como um ser global nas suas necessidades, 
enquanto os médicos penso que são mais de 
compartimentos, trabalham determinadas áreas, 
e a relação humana, a relação do cuidar, é 
diferente. Nós cuidamos mais, há uma relação de 
maior proximidade.

Acredita que este tipo de missões 
humanitárias, relacionadas com catástrofes 
climáticas, vão ocorrer cada vez mais?

Tudo nos indica que, mundialmente, as 
catástrofes vão estar cada vez mais presentes no 
nosso quotidiano. Efetivamente, nas 
organizações a que pertenço, estamos 
preocupados com o treino das pessoas para essa 
intervenção. Não se podendo considerar que 
tenha sido uma intervenção em catástrofe - 
apesar de ter sido uma catástrofe -, na 
pandemia, que foi um exemplo de reorganização 
de serviços e de profissionais para proteger a 
vida das pessoas, nós notámos todos que 
estamos com falta de treino para podermos 
intervir mais eficazmente nestas situações. 

Esta ideia surgiu de um artigo que saiu 
recentemente que tem como ideia principal 
que os profissionais de saúde têm um papel 
preponderante na sensibilização dos utentes 
para as alterações climáticas. Concorda com 
isso?

Concordo, concordo. Com a nossa proximidade 
com os utentes, com as pessoas, poderemos ser, 
e somos, um veículo de conhecimento para essas 
pessoas e elas próprias reconhecem em nós este 
papel. 

No entanto, na prática, não fazemos 
frequentemente esse papel, de contribuir, 
juntamente com os meios de comunicação, 
sejam eles quais forem, no sentido de 
conseguirmos preservar essa questão. Mas 
concordo completamente.

No terreno, sente que teve oportunidade de 
sensibilizar as populações para eventos 
futuros semelhantes, ou foi mais uma 
resposta aquela emergência em específico?

Foi mais a resposta à emergência em específico 
porque nós, no contexto de missão humanitária, 
no contexto de intervenção em crise, a nossa 
preocupação é a segurança das pessoas, a vida 
das pessoas, e isso claro que engloba várias 
coisas. A situação de emergência é, 
efetivamente, colocar os recursos que nós temos 
na ajuda às pessoas, para minimizar as 
consequências dessa situação que estão a viver 
e, nesse sentido, temos de trabalhar vários 
pontos. 

Eu posso aqui referenciar, por exemplo, que, em 
Moçambique, tínhamos uma questão básica de 

saúde pública, que era como é que faríamos as 
casas de banho ou onde é que poderíamos pôr os 
lixos. Porque estamos a falar num contexto de 
intervenção em crise, mas isto tinha de ser 
salvaguardado porque em causa estava a saúde 
pública da população e isso também é uma 
problemática que temos de ter em conta. 

Numa situação mais prática, posso mencionar, 
para compreenderem melhor, que em Castanheira 
de Pera, na intervenção que fizemos na altura dos 
incêndios, uma das nossas preocupações foi a 
água potável chegar à população. Nós tivemos de 
fazer este papel, avisar e distribuir à população 
água potável para as pessoas não beberem água 
da rede pública, por que não estava assegurado, 
por causa dos incêndios, que a água fosse 
potável. Para além de avisar as pessoas para não 
consumirem, tínhamos de distribuir água potável 
à população. 

Por isso, há sempre vários papéis que têm de ser 
salvaguardados, incluindo esta questão do 
ambiente. Mas a preocupação imediata claro que 
é salvar a vida das pessoas. E também preservar a 
segurança das pessoas e da equipa que intervém. 
Porque o que é que acontece? Pondo na prática, 
se eu não preservo a minha segurança, vou pôr 
em causa todo o trabalho da equipa. Se eu me 
magoar e ficar doente, a equipa vai sofrer. Isso 
tem de estar sempre presente. E depois há a 
questão de gerir a parte emocional, gerir 
emoções, que se torna um bocadinho difícil e 
conseguimos isso também com treino.

Pode falar um pouco mais em pormenor 
desse treino?

Infelizmente, não está nada estruturado. As 
equipas do INEM e da Cruz Vermelha têm alguns 
treinos, mas quando nós temos uma intervenção 
em crise humanitária - e posso dizer que fui 
contactada a uma quarta-feira à noite e saí na 
sexta-feira de manhã para Moçambique. 
Os nossos treinos foram conhecer, na altura, a 
equipa que ia ser constituída, nós nem nos 
conhecíamos uns aos outros. Eu acho que tem 
muito que ver com o perfil de cada um para a 
intervenção humanitária, não há propriamente um 
treino estruturado, há um perfil que é tido em 
conta quando somos selecionados.

E como é que se organiza na sua vida para 
receber uma chamada na quarta-feira à noite 
e na sexta-feira de manhã estar a partir para 
Moçambique?

Isso é uma questão que eu até nem lhe consigo 

responder, sinceramente. Há sempre esta 
disponibilidade, que é da essência dos 
enfermeiros, esta questão do poder ajudar. 

Quando começou esta situação na Ucrânia, tive 
vários colegas a mandarem-me mensagens a 
perguntar como podiam ajudar e intervir na 
Ucrânia, sabendo, a grande maioria, que eu faço 
parte de uma ONG e tenho alguma experiência 
na intervenção humanitária. E foi impressionante 
o número de mensagens e chamadas que eu 
recebi. Portanto, acho que isto já é a essência dos 
enfermeiros, vocacionados para ajudar na 
fragilidade. 

Como é que eu me preparei? Boa questão. Eu já 
tinha esta prática dos incêndios e, nessa altura, 
vim cá para saber em que poderia ajudar e acabei 
por ficar também dois ou três meses. Eu acho que 
primeiro é a disponibilidade e também, antes da 
disponibilidade, está ainda a vocação, esta 
vontade. Acho que quando temos motivação e 
vontade tudo se ultrapassa.

A título de curiosidade, quando começaram a 
passar as imagens de Moçambique, eu mostrei 
a minha disponibilidade de poder intervir numa 
equipa humanitária e, entretanto, telefonaram 
a saber se estava interessada. Nessa 
quarta-feira à noite, posso-vos dizer que tinha 
a minha casa em pantanas porque estava em 
obras mas fui, pronto, fui, disse logo que sim, 
na hora. Disse logo que sim. E depois é uma 
aventura, a gente nunca está preparada. Aquilo 
que pensamos nunca é aquilo que depois 
acontece. Mas a disponibilidade, a resiliência e a 
vontade de ajudar são os principais itens para 
poder partir. Nunca estamos preparados para uma 
catástrofe.

Nunca se sabe bem o que vai acontecer, com 
que situações se vão confrontar.

Nós nem sabíamos onde íamos dormir. Íamos 
fazer uma intervenção no contexto de catástrofe, 
em que tivemos uma reunião - éramos vinte e 
quatro elementos - e tivemos uma reunião umas 
horas antes de irmos. Organizámo-nos e ao 
material que teríamos de levar para as 
intervenções que tínhamos de fazer, ou que 
estávamos a pensar fazer. Depois há outra 
situação, que é esta capacidade de ser resiliente 
e de se adaptar `àquilo que a gente encontra, e 
isto tem de estar sempre presente em cada um de 
nós.

O que é que a levou a disponibilizar-se para 
começar a participar neste tipo de missões?

Pessoalmente, tive sempre esta vontade de 
intervir em população vulnerável e esta 
vontade é uma questão pessoal e é também 
profissional, de querermos ajudar o outro. 

E, voltando um bocadinho ao que foi a pandemia, 
porque a pandemia foi a nível mundial e não tem 
comparação com uma catástrofe que é mais local, 
mais localizada, todas as pessoas se organizaram 
e fizeram o que eu chamo das “tripas coração” 
para poderem ajudar ao máximo e foram buscar 
energias que nem pensavam que as tinham. 
E isto é o que acontece também nas crises 
humanitárias. Nós dormíamos pouco, 
trabalhávamos muitas horas seguidas e, 
repensando um bocadinho aquilo que foram as 
intervenções humanitárias, e do que são as 
intervenções humanitárias, nós nem temos a 
noção, ficamos admiradas com a nossa 
capacidade de resiliência e de esforço físico e 
mental. 

Se me dissessem que eu ia fazer aquilo ou que ia 
estar confrontada com situações de saúde com as 
quais nunca na vida tive oportunidade de 
conviver, eu diria que, se calhar, não seria capaz, 
mas depois de estarmos presentes vamos buscar 
motivação e energia nem sabemos onde, mas em 
prol do outro há sempre esta capacidade. E é 
curioso que nós, em Moçambique, éramos vinte e 
quatro elementos e a capacidade de trabalho de 
todos nós foi impressionante, trabalhámos todos 
para o mesmo fim e foi fantástico.

E a equipa era constituída por quem?

Éramos vinte e quatro enfermeiros, médicos, 
anestesistas, cirurgiões, técnicos operadores. Era 
a equipa mínima para constituir um hospital de 
campanha.

Em Pedrógão também montaram um hospital 
de campanha?

Não, a nossa intervenção em Pedrógão foi 
diferente, no contexto de uma intervenção mais 
comunitária. 

Formámos equipas comunitárias, na área da 
saúde, e íamos a todos os locais que foram 
abrangidos pelo incêndio. Todas as áreas da vida 
das pessoas foram afetadas. Houve mortes de 
pessoas muito próximas, de aldeias que já tinham 
a problemática de estarem desertas e serem 
pessoas na sua grande maioria de idade 
avançada, de isolamento social e outras  
problemáticas sociais que já existiam. Tentar 
salvaguardar tudo o que era o contexto pessoal e 
social e ambiental levou a que houvesse uma 

intervenção na área da saúde e não só, até na 
área espiritual nós tivemos de fazer intervenção, 
para tentar minimizar todo o sofrimento que as 
pessoas traziam. 

Para isso, foi necessário identificar todos estes 
problemas e envolver toda a comunidade, todos 
os meios no sentido de ajudar estas pessoas. Por 
exemplo, posso frisar - para dar um exemplo de 
algo mais prático e que me afetou em termos 
emocionais - que as pessoas não estavam 
preocupadas por elas, enquanto pessoas, mas 
pelos seus animais. As pessoas foram afetadas de 
todas as formas e quando nós íamos de casa em 
casa identificar as problemáticas de cada pessoa 
que aí vivia, as pessoas não focavam os 
problemas pessoais, eram os animais - de terem 
ou não alimentação para os animais que 
sobreviveram, de os seus quintais terem sido 
afetados e serem esses os seus meios de 
sobrevivência. 

Tivemos de fazer aqui uma intervenção 
multidisciplinar e multi-institucional, no sentido 
de poder salvaguardar todas as fragilidades 
destas pessoas. Tivemos de formar várias equipas 
e andar de porta em porta a identificar estes 
problemas. Claro que não poderiam deixar de 
estar presente os enfermeiros, que eram as 
pessoas fulcrais para poder gerir tudo destas 
situações, o que já é, efetivamente, o que nós 
fazemos na prática, enquanto equipas de 
cuidados de saúde primários.

Não sei se quer acrescentar alguma questão 
que não tenhamos abordado.

Sim, há só uma questão. No Dia Mundial da 
Saúde Mental [10 de outubro] apelou-se ao que é 
cuidar de nós próprios, e eu acho que esta 
questão está muito presente na classe de 
enfermagem, esta questão de estarmos 
disponíveis para ajudar e de fazermos tudo em 
prol do outro e esquecermo-nos, muitas vezes, de 
nós próprios. E isto, nas missões humanitárias, é 
muito importante. 

Como focava há bocadinho, temos de ter atenção 
à nossa segurança e à segurança dos que estão 
connosco, enquanto equipa, para podermos 
ajudar os outros. E, muitas vezes, não pensamos 
em nós e não tratamos da nossa saúde física e 
mental e é importante que também tenhamos 
este foco. 
Quando intervimos nestes contextos de catástrofe 
nós, de imediato, temos a adrenalina no alto e 
damos as respostas que achamos que são as 
necessárias e que estão identificadas. E depois há 
a outra questão, que é o de tratarmos de nós 

próprios, da nossa saúde, porque, efetivamente, 
em termos emocionais, mexe imenso. E é 
importante que tenhamos um espaço e que 
procuremos, cada um, o seu espaço e procurar ir 
buscar energias novamente se houver outras 
emergências para intervir. E isto não é falado 
muitas vezes, é omitido e eu acho que é 
importantíssimo, termos a noção que temos de 
nos tratar. 

Há uma frase que devemos ter sempre presente, 
em todas as situações da vida, e que é muito 
esquecido: Para cuidar dos outros temos de 
cuidar de nós próprios. 

Devemos ter isto em conta, enquanto pessoas. E 
então como profissionais de saúde isto deve estar 
mesmo muito presente. Passamos por situações 
emocionais que, no momento, conseguimos dar a 
resposta mas depois faz-nos pensar. 

Quando cheguei a Moçambique, fui confrontada 
com alguns contextos que, no nosso país, não 
temos, nomeadamente a fome, e isso alterou-me 
bastante. Estarmos em países onde a necessidade 
humana básica não está garantida choca. E 
depois vem este bichinho, esta vontade, de saber 
como poderemos ajudar mais e como poderíamos 
tentar suprir esta necessidade, que é básica e que 
é impensável, para nós. E termos de lidar com 
todas estas emoções e estes sentimentos não é 
muito fácil.

Mas têm recursos para fazer face a essas 
emoções no período pós intervenção?

Isto começa logo no período em que se está 
nesta envolvência da intervenção em crise 
humanitária. 

Temos de ter logo atenção para que, na 
equipa, exista espaço para as pessoas falarem 
sobre aquilo que aconteceu durante o dia, o 
que chocou mais ou menos. E deve haver 
abertura, em equipa, para podermos falar das 
situações. Esta devia ser prática corrente, não 
só na intervenção em crise, mas também no 
nosso dia-a-dia e, muitas vezes, é esquecido. 
Até porque isto contribui muito para o bom 
ambiente de trabalho, esta possibilidade de 
poder falar sobre os pontos positivos e os pontos 
negativos do dia. Na intervenção humanitária, é 
importante que isso possa acontecer e que seja 
preservado. Nas equipas de que faço parte, talvez 
também por ser especialista na área da saúde 
mental, eu faço questão que isso aconteça. 

No pós intervenção, há a questão de tirarmos um 
tempo para nós próprios e para o que gostamos 

mais de fazer, para repormos energias a nível 
físico e a nível mental, porque é necessário que 
isso aconteça. É tão importante a preparação para 
irmos, que é uma coisa rápida e que tem a ver 
com a nossa saúde, com a vacinação, etc, a 
medicação que se tem de fazer para o contexto 
em que nós vamos, mas também o durante e o 
pós. Por exemplo, de Moçambique cheguei com 
uma pneumonia, tive de fazer tratamento. Temos 
de valorizar a nossa saúde enquanto técnicos.

Enquanto estive na coordenação das equipas de 
voluntariado na intervenção em Pedrógão, mais 
concretamente em Castanheira de Pêra, tivemos à 
volta de 700-800 voluntários, não todos de uma 
só vez, mas pelo menos uns 100 por dia. Era 
importante também tratar das situações 
emocionais das equipas de voluntariado. E como 
é que fizemos isto? Todos os dias, à noite, 
juntávamo-nos em convívio, depois do jantar, e 
havia espaço de música, espaço para as pessoas 
poderem falar, por setores, daquilo que mais os 
marcava durante o dia e isso também é 
importante para manter a saúde mental das 
pessoas. 

Efetivamente, às vezes, voluntariamo-nos para 
trabalhos para os quais podemos não estar 
capacitados, não ser o momento para poder estar 
nessa situação. Há pessoas que conseguem gerir 
melhor as suas emoções e há pessoas que não as 
conseguem gerir e que têm mais dificuldade em 
estarem neste contexto. E essas têm de ser 
ajudadas ou então têm que ser convidadas a não 
fazer parte destas equipas.

[...] tive sempre esta vontade 
de intervir em popula96o 

vulner<vel e esta vontade 7 uma 
quest6o pessoal e 7 tamb7m 
profissional, de querermos 

ajudar o outro. [...]
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As missões humanitárias estão ligadas às 
alterações climáticas?

Começo por referenciar que, efetivamente, os 
dois contextos em que tive intervenção 
humanitária tiveram a ver com alterações 
climáticas. O primeiro foi em 2017, e teve a ver 
com os incêndios de Pedrógão, que todos nós 
sabemos que foi num contexto que tem - 
embora isto seja difícil de admitir - a ver com 
alterações climáticas. Mais tarde, em 2019, no 
contexto do [ciclone] Idai, em Moçambique, teve 
que ver com as cheias e com os ciclones e todos 
sabemos também que tem que ver com as 
alterações climáticas que estamos a vivenciar.

O que viu no terreno?

O que vi é o que decorre do sofrimento 
humano, num contexto ambiental e social em 
que não há controlo, em termos humanos, não 
conseguimos controlar, de imediato, a situação 
que se está a vivenciar em crise, naquele 
preciso momento. É muito sofrimento humano, 
sofrimento físico, sofrimento psicológico, 
mental e social, é todo o contexto em que a 
saúde tinha de estar presente para haver 
bem-estar e não está. E tem de haver 
intervenção, no sentido de reduzir o risco de vida 
das pessoas. Toda a intervenção humanitária vai 
nesse sentido, intervir nestas grandes áreas para 
diminuir o risco de vida das pessoas.

E qual é, em específico, o papel dos 
enfermeiros?

Um contexto de emergência humanitária decorre 
da alteração do estado de saúde das pessoas e 
há uma intervenção em equipa multidisciplinar. 

Precisamos de todos, de todas as competências, 
do conhecimento de cada um decorrente do que 
será a sua intervenção humanitária, todas as 
intervenções necessárias para que consigamos 
trazer o bem-estar à população. 

O papel da enfermagem é importantíssimo, 
como não podia deixar de ser, porque nós 
estamos a lidar com um estado de fragilidade da 
pessoa, no contexto da população em que 
estamos a intervir, e temos esta sensibilidade, 
além dos conhecimentos e das competências, 
que decorrem da nossa prática, que é a 
intervenção na pessoa com fragilidade. 

Acha que o papel dos enfermeiros, nestas 
missões humanitárias, é devidamente 
valorizado?

Eu penso que sim, que o papel do enfermeiro é 
bastante valorizado até porque, na primeira 
linha, os enfermeiros são das pessoas que mais 
se voluntariam para estas situações. Eu 
recordo-me, e tenho na prática, o que foi a 
situação da emergência dos incêndios em 
Castanheira de Pêra, no concelho em que 
intervim enquanto membro de uma associação 
humanitária, uma ONG, os Médicos do Mundo. 

Lembro-me que, nessa altura, 17 de junho de 
2017, estávamos em época das férias da grande 
maioria dos estudantes e tivemos um grande 
número de voluntários que que estavam a 
estudar enfermagem, para além de enfermeiros. 
Isso surpreendeu-me imenso. 

Isto já faz parte da essência do que é ser 
enfermeiro, ajudar na fragilidade, é algo para o 
qual somos treinados. Os enfermeiros têm esta 
motivação e esta vontade para lidar com a 
fragilidade do ser humano, nestes contextos.

Disse uma coisa muito interessante que foi 
que se apercebeu, nesses contextos, que se 
voluntariam sempre mais enfermeiros do 
que médicos, por exemplo. Diria que, à 
partida, um enfermeiro está sempre mais 
disponível e sensibilizado para estes 
contextos?

Eu acho que sim. Nós somos treinados para lidar 
com os utentes, na sua fragilidade, na sua 
grande maioria. Isto no contexto hospitalar, não 

tanto no contexto dos cuidados de saúde 
primários.

No contexto hospitalar, que é onde está a 
grande maioria dos enfermeiros, nós lidamos 
todos os dias com a fragilidade e isso faz com 
que os enfermeiros se voluntariem muito para 
estas situações de crises humanitárias e não 
tanto os médicos. Acho que tem um contexto 
social um bocadinho diferente, há menos 
disponibilidade e há menos envolvência para 
essas situações. 

Agora saindo um bocadinho do que é a 
intervenção humanitária, em catástrofe, eu 
trabalho, desde 2007, na instituição que já referi, 
com população vulnerável e fragilizada, pessoas 
em situação de sem-abrigo e trabalhadores 
sexuais, e, mesmo neste contexto, sempre 
apareceram muito mais enfermeiros para 
voluntariado do que médicos. Embora, nestes 
últimos anos, talvez nos últimos três ou quatro 
anos, já apareçam um bocadinho mais do que 
quando iniciei.

Isso poderá ter que ver com o tipo de 
competências que um médico e um 
enfermeiro desenvolvem e não ser só da 
vocação da pessoa?

Sim, eu acho que é por aí, sim. Não é tanto a 
pessoa, mas também as competências dos 
enfermeiros, aquilo para que são treinados, para 
a vulnerabilidade da pessoa. Nós vemos o utente 
como um ser global nas suas necessidades, 
enquanto os médicos penso que são mais de 
compartimentos, trabalham determinadas áreas, 
e a relação humana, a relação do cuidar, é 
diferente. Nós cuidamos mais, há uma relação de 
maior proximidade.

Acredita que este tipo de missões 
humanitárias, relacionadas com catástrofes 
climáticas, vão ocorrer cada vez mais?

Tudo nos indica que, mundialmente, as 
catástrofes vão estar cada vez mais presentes no 
nosso quotidiano. Efetivamente, nas 
organizações a que pertenço, estamos 
preocupados com o treino das pessoas para essa 
intervenção. Não se podendo considerar que 
tenha sido uma intervenção em catástrofe - 
apesar de ter sido uma catástrofe -, na 
pandemia, que foi um exemplo de reorganização 
de serviços e de profissionais para proteger a 
vida das pessoas, nós notámos todos que 
estamos com falta de treino para podermos 
intervir mais eficazmente nestas situações. 

Esta ideia surgiu de um artigo que saiu 
recentemente que tem como ideia principal 
que os profissionais de saúde têm um papel 
preponderante na sensibilização dos utentes 
para as alterações climáticas. Concorda com 
isso?

Concordo, concordo. Com a nossa proximidade 
com os utentes, com as pessoas, poderemos ser, 
e somos, um veículo de conhecimento para essas 
pessoas e elas próprias reconhecem em nós este 
papel. 

No entanto, na prática, não fazemos 
frequentemente esse papel, de contribuir, 
juntamente com os meios de comunicação, 
sejam eles quais forem, no sentido de 
conseguirmos preservar essa questão. Mas 
concordo completamente.

No terreno, sente que teve oportunidade de 
sensibilizar as populações para eventos 
futuros semelhantes, ou foi mais uma 
resposta aquela emergência em específico?

Foi mais a resposta à emergência em específico 
porque nós, no contexto de missão humanitária, 
no contexto de intervenção em crise, a nossa 
preocupação é a segurança das pessoas, a vida 
das pessoas, e isso claro que engloba várias 
coisas. A situação de emergência é, 
efetivamente, colocar os recursos que nós temos 
na ajuda às pessoas, para minimizar as 
consequências dessa situação que estão a viver 
e, nesse sentido, temos de trabalhar vários 
pontos. 

Eu posso aqui referenciar, por exemplo, que, em 
Moçambique, tínhamos uma questão básica de 

saúde pública, que era como é que faríamos as 
casas de banho ou onde é que poderíamos pôr os 
lixos. Porque estamos a falar num contexto de 
intervenção em crise, mas isto tinha de ser 
salvaguardado porque em causa estava a saúde 
pública da população e isso também é uma 
problemática que temos de ter em conta. 

Numa situação mais prática, posso mencionar, 
para compreenderem melhor, que em Castanheira 
de Pera, na intervenção que fizemos na altura dos 
incêndios, uma das nossas preocupações foi a 
água potável chegar à população. Nós tivemos de 
fazer este papel, avisar e distribuir à população 
água potável para as pessoas não beberem água 
da rede pública, por que não estava assegurado, 
por causa dos incêndios, que a água fosse 
potável. Para além de avisar as pessoas para não 
consumirem, tínhamos de distribuir água potável 
à população. 

Por isso, há sempre vários papéis que têm de ser 
salvaguardados, incluindo esta questão do 
ambiente. Mas a preocupação imediata claro que 
é salvar a vida das pessoas. E também preservar a 
segurança das pessoas e da equipa que intervém. 
Porque o que é que acontece? Pondo na prática, 
se eu não preservo a minha segurança, vou pôr 
em causa todo o trabalho da equipa. Se eu me 
magoar e ficar doente, a equipa vai sofrer. Isso 
tem de estar sempre presente. E depois há a 
questão de gerir a parte emocional, gerir 
emoções, que se torna um bocadinho difícil e 
conseguimos isso também com treino.

Pode falar um pouco mais em pormenor 
desse treino?

Infelizmente, não está nada estruturado. As 
equipas do INEM e da Cruz Vermelha têm alguns 
treinos, mas quando nós temos uma intervenção 
em crise humanitária - e posso dizer que fui 
contactada a uma quarta-feira à noite e saí na 
sexta-feira de manhã para Moçambique. 
Os nossos treinos foram conhecer, na altura, a 
equipa que ia ser constituída, nós nem nos 
conhecíamos uns aos outros. Eu acho que tem 
muito que ver com o perfil de cada um para a 
intervenção humanitária, não há propriamente um 
treino estruturado, há um perfil que é tido em 
conta quando somos selecionados.

E como é que se organiza na sua vida para 
receber uma chamada na quarta-feira à noite 
e na sexta-feira de manhã estar a partir para 
Moçambique?

Isso é uma questão que eu até nem lhe consigo 

responder, sinceramente. Há sempre esta 
disponibilidade, que é da essência dos 
enfermeiros, esta questão do poder ajudar. 

Quando começou esta situação na Ucrânia, tive 
vários colegas a mandarem-me mensagens a 
perguntar como podiam ajudar e intervir na 
Ucrânia, sabendo, a grande maioria, que eu faço 
parte de uma ONG e tenho alguma experiência 
na intervenção humanitária. E foi impressionante 
o número de mensagens e chamadas que eu 
recebi. Portanto, acho que isto já é a essência dos 
enfermeiros, vocacionados para ajudar na 
fragilidade. 

Como é que eu me preparei? Boa questão. Eu já 
tinha esta prática dos incêndios e, nessa altura, 
vim cá para saber em que poderia ajudar e acabei 
por ficar também dois ou três meses. Eu acho que 
primeiro é a disponibilidade e também, antes da 
disponibilidade, está ainda a vocação, esta 
vontade. Acho que quando temos motivação e 
vontade tudo se ultrapassa.

A título de curiosidade, quando começaram a 
passar as imagens de Moçambique, eu mostrei 
a minha disponibilidade de poder intervir numa 
equipa humanitária e, entretanto, telefonaram 
a saber se estava interessada. Nessa 
quarta-feira à noite, posso-vos dizer que tinha 
a minha casa em pantanas porque estava em 
obras mas fui, pronto, fui, disse logo que sim, 
na hora. Disse logo que sim. E depois é uma 
aventura, a gente nunca está preparada. Aquilo 
que pensamos nunca é aquilo que depois 
acontece. Mas a disponibilidade, a resiliência e a 
vontade de ajudar são os principais itens para 
poder partir. Nunca estamos preparados para uma 
catástrofe.

Nunca se sabe bem o que vai acontecer, com 
que situações se vão confrontar.

Nós nem sabíamos onde íamos dormir. Íamos 
fazer uma intervenção no contexto de catástrofe, 
em que tivemos uma reunião - éramos vinte e 
quatro elementos - e tivemos uma reunião umas 
horas antes de irmos. Organizámo-nos e ao 
material que teríamos de levar para as 
intervenções que tínhamos de fazer, ou que 
estávamos a pensar fazer. Depois há outra 
situação, que é esta capacidade de ser resiliente 
e de se adaptar `àquilo que a gente encontra, e 
isto tem de estar sempre presente em cada um de 
nós.

O que é que a levou a disponibilizar-se para 
começar a participar neste tipo de missões?

Pessoalmente, tive sempre esta vontade de 
intervir em população vulnerável e esta 
vontade é uma questão pessoal e é também 
profissional, de querermos ajudar o outro. 

E, voltando um bocadinho ao que foi a pandemia, 
porque a pandemia foi a nível mundial e não tem 
comparação com uma catástrofe que é mais local, 
mais localizada, todas as pessoas se organizaram 
e fizeram o que eu chamo das “tripas coração” 
para poderem ajudar ao máximo e foram buscar 
energias que nem pensavam que as tinham. 
E isto é o que acontece também nas crises 
humanitárias. Nós dormíamos pouco, 
trabalhávamos muitas horas seguidas e, 
repensando um bocadinho aquilo que foram as 
intervenções humanitárias, e do que são as 
intervenções humanitárias, nós nem temos a 
noção, ficamos admiradas com a nossa 
capacidade de resiliência e de esforço físico e 
mental. 

Se me dissessem que eu ia fazer aquilo ou que ia 
estar confrontada com situações de saúde com as 
quais nunca na vida tive oportunidade de 
conviver, eu diria que, se calhar, não seria capaz, 
mas depois de estarmos presentes vamos buscar 
motivação e energia nem sabemos onde, mas em 
prol do outro há sempre esta capacidade. E é 
curioso que nós, em Moçambique, éramos vinte e 
quatro elementos e a capacidade de trabalho de 
todos nós foi impressionante, trabalhámos todos 
para o mesmo fim e foi fantástico.

E a equipa era constituída por quem?

Éramos vinte e quatro enfermeiros, médicos, 
anestesistas, cirurgiões, técnicos operadores. Era 
a equipa mínima para constituir um hospital de 
campanha.

Em Pedrógão também montaram um hospital 
de campanha?

Não, a nossa intervenção em Pedrógão foi 
diferente, no contexto de uma intervenção mais 
comunitária. 

Formámos equipas comunitárias, na área da 
saúde, e íamos a todos os locais que foram 
abrangidos pelo incêndio. Todas as áreas da vida 
das pessoas foram afetadas. Houve mortes de 
pessoas muito próximas, de aldeias que já tinham 
a problemática de estarem desertas e serem 
pessoas na sua grande maioria de idade 
avançada, de isolamento social e outras  
problemáticas sociais que já existiam. Tentar 
salvaguardar tudo o que era o contexto pessoal e 
social e ambiental levou a que houvesse uma 

intervenção na área da saúde e não só, até na 
área espiritual nós tivemos de fazer intervenção, 
para tentar minimizar todo o sofrimento que as 
pessoas traziam. 

Para isso, foi necessário identificar todos estes 
problemas e envolver toda a comunidade, todos 
os meios no sentido de ajudar estas pessoas. Por 
exemplo, posso frisar - para dar um exemplo de 
algo mais prático e que me afetou em termos 
emocionais - que as pessoas não estavam 
preocupadas por elas, enquanto pessoas, mas 
pelos seus animais. As pessoas foram afetadas de 
todas as formas e quando nós íamos de casa em 
casa identificar as problemáticas de cada pessoa 
que aí vivia, as pessoas não focavam os 
problemas pessoais, eram os animais - de terem 
ou não alimentação para os animais que 
sobreviveram, de os seus quintais terem sido 
afetados e serem esses os seus meios de 
sobrevivência. 

Tivemos de fazer aqui uma intervenção 
multidisciplinar e multi-institucional, no sentido 
de poder salvaguardar todas as fragilidades 
destas pessoas. Tivemos de formar várias equipas 
e andar de porta em porta a identificar estes 
problemas. Claro que não poderiam deixar de 
estar presente os enfermeiros, que eram as 
pessoas fulcrais para poder gerir tudo destas 
situações, o que já é, efetivamente, o que nós 
fazemos na prática, enquanto equipas de 
cuidados de saúde primários.

Não sei se quer acrescentar alguma questão 
que não tenhamos abordado.

Sim, há só uma questão. No Dia Mundial da 
Saúde Mental [10 de outubro] apelou-se ao que é 
cuidar de nós próprios, e eu acho que esta 
questão está muito presente na classe de 
enfermagem, esta questão de estarmos 
disponíveis para ajudar e de fazermos tudo em 
prol do outro e esquecermo-nos, muitas vezes, de 
nós próprios. E isto, nas missões humanitárias, é 
muito importante. 

Como focava há bocadinho, temos de ter atenção 
à nossa segurança e à segurança dos que estão 
connosco, enquanto equipa, para podermos 
ajudar os outros. E, muitas vezes, não pensamos 
em nós e não tratamos da nossa saúde física e 
mental e é importante que também tenhamos 
este foco. 
Quando intervimos nestes contextos de catástrofe 
nós, de imediato, temos a adrenalina no alto e 
damos as respostas que achamos que são as 
necessárias e que estão identificadas. E depois há 
a outra questão, que é o de tratarmos de nós 

próprios, da nossa saúde, porque, efetivamente, 
em termos emocionais, mexe imenso. E é 
importante que tenhamos um espaço e que 
procuremos, cada um, o seu espaço e procurar ir 
buscar energias novamente se houver outras 
emergências para intervir. E isto não é falado 
muitas vezes, é omitido e eu acho que é 
importantíssimo, termos a noção que temos de 
nos tratar. 

Há uma frase que devemos ter sempre presente, 
em todas as situações da vida, e que é muito 
esquecido: Para cuidar dos outros temos de 
cuidar de nós próprios. 

Devemos ter isto em conta, enquanto pessoas. E 
então como profissionais de saúde isto deve estar 
mesmo muito presente. Passamos por situações 
emocionais que, no momento, conseguimos dar a 
resposta mas depois faz-nos pensar. 

Quando cheguei a Moçambique, fui confrontada 
com alguns contextos que, no nosso país, não 
temos, nomeadamente a fome, e isso alterou-me 
bastante. Estarmos em países onde a necessidade 
humana básica não está garantida choca. E 
depois vem este bichinho, esta vontade, de saber 
como poderemos ajudar mais e como poderíamos 
tentar suprir esta necessidade, que é básica e que 
é impensável, para nós. E termos de lidar com 
todas estas emoções e estes sentimentos não é 
muito fácil.

Mas têm recursos para fazer face a essas 
emoções no período pós intervenção?

Isto começa logo no período em que se está 
nesta envolvência da intervenção em crise 
humanitária. 

Temos de ter logo atenção para que, na 
equipa, exista espaço para as pessoas falarem 
sobre aquilo que aconteceu durante o dia, o 
que chocou mais ou menos. E deve haver 
abertura, em equipa, para podermos falar das 
situações. Esta devia ser prática corrente, não 
só na intervenção em crise, mas também no 
nosso dia-a-dia e, muitas vezes, é esquecido. 
Até porque isto contribui muito para o bom 
ambiente de trabalho, esta possibilidade de 
poder falar sobre os pontos positivos e os pontos 
negativos do dia. Na intervenção humanitária, é 
importante que isso possa acontecer e que seja 
preservado. Nas equipas de que faço parte, talvez 
também por ser especialista na área da saúde 
mental, eu faço questão que isso aconteça. 

No pós intervenção, há a questão de tirarmos um 
tempo para nós próprios e para o que gostamos 
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Pode falar-nos um pouco sobre o seu 
histórico, no contexto da participação em 
missões humanitárias internacionais?

Sou enfermeiro desde 2009, em cuidados 
intensivos, no Centro Hospitalar de Leiria, e sou, 
desde os meus 18 anos, voluntário da Cruz 
Vermelha Portuguesa. A minha primeira missão 
foi no âmbito da AMI, que tinha um programa de 
enfermagem em que os estudantes de 
enfermagem, no último ano, se podiam 
candidatar e eu, logo em 2009, quando terminei, 
ingressei nesse projeto da AMI, em Cabo Verde, 
e fiz a minha missão na Ilha do Fogo. Essa 
missão tinha dois caracteres, um caráter 
formativo e um de suporte da urgência da Ilha 
do Fogo. 

Depois disso, em 2019, houve o ciclone Idai, em 
Moçambique e, no âmbito da cooperação 
internacional aos PALOP, o Senhor Presidente da 
República, o Professor Marcelo Rebelo de Sousa, 
decidiu fazer uma missão humanitária em 
parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa, para 
assegurar cuidados de emergência. Começou no 
dia 27 de março e durou até ao dia 30 de abril. 
Foi uma missão que, inicialmente, foi de 
emergência e se transformou depois também 
numa missão de formação porque durou, com 
várias rotações, até agosto desse ano, 2019. Eu, 
apesar de ter estado no local como enfermeiro a 
prestar cuidados, posteriormente, e porque já 
estava há muitos anos na Cruz Vermelha, fiquei 
também responsável, à distância, por garantir a 
reestruturação e requalificação do espaço do 
Centro de Saúde Macurungo, que foi onde 
ficámos, na Beira, e pela compra de 
equipamentos e de gestão porque deixámos um 
edifício novo, construído e com todos os 
equipamentos necessários para a continuidade 
dos cuidados.

Além desta missão, em 2020, no âmbito da 
Covid-19, em parceria com o Ministério da 

Administração Interna, e num programa de 
cooperação aos países PALOP e Timor Leste, a 
Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos - 
da qual eu também sou membro dirigente - 
encetou um conjunto de missões nesses países, 
incluindo na Guiné-Bissau, onde já fui duas 
vezes. 

É uma missão que tem caráter formativo e de 
apoio à estruturação de suporte de um circuito 
de doente crítico e, mais recentemente, em 
outubro, regressei a Moçambique, ainda ao 
abrigo deste acordo de cooperação. Comecei 
em Moçambique no Hospital Central de Maputo. 
Nestas missões, que duram 3 anos, iremos lá de 
3 em 3 meses, para fazer suporte, formação à 
distância e formação presencial e 
acompanhamento.

Diria que alguma destas missões teve um 
cariz mais relacionado com alterações 
climáticas?

Sim, a missão resultante do ciclone Idai, que 
resultou de alterações climáticas, genericamente 
falando, sendo um evento atmosférico isolado, 
mas que resulta de alterações climáticas 
prolongadas. 

Sente que esse tipo de missões tem 
necessidades mais específicas ou quando 
participa em missões humanitárias as 
necessidades e aquilo a que tem de 
responder é semelhante, a nível de 
emergência?

Não são semelhantes, há vários tipos de missões 
humanitárias. Há missões humanitárias de cariz 
formativo, em que o nosso objetivo é formar 
pessoas, acompanhá-las, dar suporte, há missões 
que não são em contexto de catástrofe e há 
missões de emergência, em que vamos dar 
apoio em situações inóspitas, inusitadas, que 
levaram a uma situação de emergência, seja em 
cuidados de saúde, seja em cuidados de higiene, 
familiares ou psicológicos. 

Esta que fiz em Moçambique foi de cariz de 
emergência, porque resultou de um ciclone, em 
que foi necessário intervir para prestar cuidados 
de socorro emergentes, primeiros socorros e 
sobrevivência às pessoas que estavam numa 
situação precária. Até porque o ciclone foi 
domingo e nós chegámos uma quinta-feira, 

fomos os primeiros a chegar e foi esse o nosso 
intuito, salvar. Se bem que a palavra salvar... 
Eu gosto mais da palavra cuidar, mas foi no 
sentido emergente de salvar pessoas e 
prestar cuidados de saúde emergentes, o que 
é uma dimensão gigantesca. Mas não estamos 
a falar só dos cuidados diretos de 
enfermagem ou médicos. Estamos a falar de 
cuidados necessários de água potável, de 
apoio psicológico. As nossas equipas 
normalmente são multidisciplinares, muito 
nesse sentido.

Fez agora uma distinção muito interessante 
entre cuidar e salvar. Isso vai ao encontro 
daquilo que é o papel dos enfermeiros? E 
que papel é esse, nesse tipo de missões?

Sim, é o papel do enfermeiro e devia ser 
também dos outros profissionais de saúde. 

Eu distingo porque nós não andamos 
propriamente a salvar ninguém, nós andamos 
cá a cuidar e a prolongar a vida o máximo que 
conseguimos, porque o corpo é uma máquina 
e quando tem de entrar em falência - e se 
tiver mesmo de entrar em falência - nós 
conseguimos, até certo limite, recuperar essa 
pessoa, mas há um limite. Se nós soubermos 
cuidar melhor, podemos cuidar também na 
morte. Isso também é o nosso papel. 

Hoje em dia, temos os cuidados paliativos, e 
agora já se começam a fazer missões paliativas, 
como ainda houve há pouco tempo para 
Moçambique. Os cuidados paliativos 
demonstram isso, nós cuidamos também na 
morte, cuidamos numa situação de emergência. 
Nestes países, cuidar numa situação de 
emergência, além de englobar a prestação de 
cuidados físicos que as pessoas necessitam, 
também é estar lá para as ouvir. Nós não somos 
psicólogos, mas não deixamos de fazer também 
essa função, estar lá para a ouvir, para a cuidar 
na amplitude das suas necessidades. Como ser 
biopsicossocial que nós somos, necessitamos de 
grande amplitude de cuidados. É verdade que 
também há muita necessidade de cuidados 
físicos. 

Em Moçambique, posso dizer-vos que nós 
tínhamos muitas necessidades, a nível de feridas, 
de auxiliar nos partos. E os partos são um bom 
exemplo do cuidar. As mães que já têm muitos 
filhos necessitam ali de um suporte, de carinho. 
Numa cultura como a de Moçambique, as avós 
são as patronas da família e tomam muitas 
decisões sobre estas mulheres grávidas e temos 
de saber gerir isto. Tudo isto é cuidar, gerir as 

relações familiares, explicar que não é por o 
parto ser de cesariana que a mulher deixa de ser 
melhor esposa ou melhor mãe. Apesar de serem 
aspetos culturais próprios, podemos ter um 
papel nisso, sem desrespeitar a cultura, como é 
óbvio. Tudo isto é cuidar, não é só salvar. Vamos 
para uma multiplicidade de cuidados. 

O que o levou a querer participar em 
missões deste género?

Eu acho que desde pequenino que me identifico 
com o cuidar. Eu escolhi ir para enfermagem, 
não por não poder ir para outra coisa, mas muito 
incutido pela minha mãe, que já era socorrista da 
Cruz Vermelha desde que eu era pequenino. 
(risos) Noutros tempos, agora não seria 
concebível que a minha mãe me levasse na 
ambulância, à frente, enquanto a minha mãe ia 
atrás, quando não tinha onde me deixar. E este 
bichinho foi-se introduzido em mim. 

E escolhi a Cruz Vermelha Portuguesa pelos seus 
princípios, apesar das missões humanitárias não 
serem tanto no seu âmbito. Quem conhece bem 
os princípios da Cruz Vermelha e da Federação 
Internacional conhece que as missões são o 
grande papel da Federação Internacional, é 
talvez a entidade internacional com mais 
apetência para estas missões, não 
especificamente a portuguesa. E, desde então, 
que tinha alguma curiosidade. 

Na faculdade, e muito graças a um professor que 
infelizmente já não está entre nós, o Professor 
Ricardo Martins, que falava sobre estes assuntos, 
sempre me interessei e procurei mais. Depois, 
houve aquela oportunidade, através da 
Faculdade, de ir pela AMI, que suscitou em mim 
uma grande curiosidade e um enorme prazer 
porque o nosso trabalho lá foi muito 
recompensador. 

Nós chegamos a um sítio, recém-formados, 
sabemos muito pouco, e chegamos lá e somos 
enfermeiros como os outros e temos de fazer um 
pouco de tudo. Eu relembro-me que, no 
primeiro dia, quando lá cheguei, nunca tinha 
prestado cuidados de saúde e deixaram-me 
sozinho numa sala de espera com sete pessoas 
para suturar, coisa que nem é uma prática 
comum dos enfermeiros aqui em Portugal. Uma 
pessoa desenrasca-se, e acho que isso foi muito 
bom para mim enquanto profissional de 
enfermagem para crescimento e desenvolveu em 
mim esta vontade de ajudar pessoas que 
realmente precisam. 

Vamos ser realistas. Nós, no hospital - não 
especificamente no que trabalho, onde 
recebemos muitas pessoas que precisam mesmo 
-, mas a população portuguesa está mal 
habituada em termos de acesso aos cuidados de 
saúde. Eles vão muito ao hospital e é por isso 
que temos problemas graves nas nossas 
urgências, temos muita gente que não precisa 
verdadeiramente de nós, precisa de outro tipo 
de cuidados que não os hospitalares. Então, ali, 
nas missões humanitárias, qualquer que seja a 
dimensão, eles precisam mesmo, mesmo de nós. 

E eu comecei a gostar muto porque achei 
também que podia fazer a diferença. Nas 
missões humanitárias, nalgumas, existe aquela 
estratégia de irmos e fazermos por eles e eu 
gosto mais de ir e ensinar a fazer. É mais 
inteligente ensinar a pescar do que dar o peixe, 
digamos assim. Nestas missões que são de 
cooperação PALOP, do Ministério da 
Administração Interna e do Instituto Camões, é 
exatamente isso que fazemos e tem sido muito 
revigorante. Nós não vamos propriamente para 
uma situação de emergência, apesar de estarem 
quase sempre em situação catastrófica, naqueles 
hospitais. Nós vamos para os ajudar e ensinar a 
pescar. Quando vou agora nestas missões, levo 
um bocadinho do que eu sei, e acompanha-o à 
distância. Posso dizer-vos que têm o nosso 
contacto WhatsApp e se acontece alguma 
situação em que não sabem o que fazer ou se 
têm dúvidas contactam e fazemos uma 
videochamada para os ajudar. Isso é muito mais 
útil, nestes países, do que ir lá, fazer, tratar, e vir  
embora e voltar tudo ao que estava 
anteriormente. Não é esse o meu intuito com as 
missões. 

Apercebi-me disso na primeira missão porque 
era uma missão em que, na urgência, tínhamos 
esse cariz de fazer, porque eles tinham essa falta, 
mas também tínhamos a missão de ir formar os 
professores na área da higiene pessoal, para 
ensinar às crianças, para reduzir as parasitoses 
principalmente, e vi que isso era mais produtivo 
do que aquilo que eu fazia na urgência. Na 
urgência, tratava aquelas pessoas, naquele 
momento, mas não estava verdadeiramente a 
ajudar os meus colegas porque não estava a 
colaborar com aquilo que era o meu 
conhecimento e a que eles, infelizmente, não 
têm acesso porque têm pouco acesso à 
informação, à escolaridade e ao 
acompanhamento. 

As missões que eu gosto de fazer agora são 
estas, em que podemos fornecer ferramentas, 
digamos assim. 

Há pouco, disse que o ciclone aconteceu um 
domingo e saíram na quinta-feira. Que tipo 
de preparação é que existe para estas 
missões?

Agora já tenho uma preparação diferente e já 
preparamos as pessoas para aquilo que vão 
encontrar, há todo um suporte. Para ser honesto, 
nessa, foi um bocadinho como o típico 
português. Nós, principalmente os enfermeiros, 
com uma tesoura, uma espátula, um rolo de 
adesivo, fazemos uma cabana, e foi mais ou 
menos isso que fizemos. (risos)

Juntámos 21 profissionais, entre médicos e 
enfermeiros, e fomos. E a prova de que éramos 
inexperientes é que não levámos logísticos e 
estivemos uma semana com metade da equipa a 
prestar cuidados e a outra metade a montar um 
hospital insuflável, em tendas insufláveis. E seria 
de supor que tivéssemos pensado que 
precisávamos de logísticos para montar as 
tendas e montar os equipamentos para 
prestarmos cuidados e, na realidade, não 
pensámos. A Federação até achou, na altura, 
que nós não íamos conseguir, que por sermos 
inexperientes e não levarmos logísticos, que 
íamos desistir e que iríamos voltar para trás. Mas 
o português, que é resiliente, ao fim de uma 
semana tinha o hospital de campanha 
montado, com uma sala de emergência, ao 
ponto de ficarmos nós responsáveis por 
socorrer todos os elementos das missões que 
lá estavam e que foram chegando entretanto 
porque éramos os que tinham melhores 
condições e melhor material. Isto graças aos 
portugueses, que se disponibilizaram a contribuir 
para uma conta, que se abriu nesse dia, e que, 
passado uma semana, tinha 3 milhões de euros e 
que contribuiu para ajudar este povo. 

Nessa altura tivemos zero preparação. Posso 
dizer que tivemos nós de descarregar à mão, 
porque não sabíamos que não íamos ter meios 
lá, trinta e duas toneladas de material do avião, 
numa pista de aterragem, com 42ºC à sombra. 
Na primeira noite, não tínhamos onde dormir. 
Graças aos portugueses benfeitores que lá 
estavam, dormimos numas instalações de um 
hotel abandonado. E foi assim e fez-se e fez-se 
muito bem. 

Se formos uma outra vez já vamos diferentes e 
com outra preparação, mas, naquela altura, o 
que houve foi uma vontade enorme de ir. E um 
dia no Centro de Saúde da Amadora, para a 
vacinação obrigatória.

mais de fazer, para repormos energias a nível 
físico e a nível mental, porque é necessário que 
isso aconteça. É tão importante a preparação para 
irmos, que é uma coisa rápida e que tem a ver 
com a nossa saúde, com a vacinação, etc, a 
medicação que se tem de fazer para o contexto 
em que nós vamos, mas também o durante e o 
pós. Por exemplo, de Moçambique cheguei com 
uma pneumonia, tive de fazer tratamento. Temos 
de valorizar a nossa saúde enquanto técnicos.

Enquanto estive na coordenação das equipas de 
voluntariado na intervenção em Pedrógão, mais 
concretamente em Castanheira de Pêra, tivemos à 
volta de 700-800 voluntários, não todos de uma 
só vez, mas pelo menos uns 100 por dia. Era 
importante também tratar das situações 
emocionais das equipas de voluntariado. E como 
é que fizemos isto? Todos os dias, à noite, 
juntávamo-nos em convívio, depois do jantar, e 
havia espaço de música, espaço para as pessoas 
poderem falar, por setores, daquilo que mais os 
marcava durante o dia e isso também é 
importante para manter a saúde mental das 
pessoas. 

Efetivamente, às vezes, voluntariamo-nos para 
trabalhos para os quais podemos não estar 
capacitados, não ser o momento para poder estar 
nessa situação. Há pessoas que conseguem gerir 
melhor as suas emoções e há pessoas que não as 
conseguem gerir e que têm mais dificuldade em 
estarem neste contexto. E essas têm de ser 
ajudadas ou então têm que ser convidadas a não 
fazer parte destas equipas.

enfermeiros com voz
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As missões humanitárias estão ligadas às 
alterações climáticas?

Começo por referenciar que, efetivamente, os 
dois contextos em que tive intervenção 
humanitária tiveram a ver com alterações 
climáticas. O primeiro foi em 2017, e teve a ver 
com os incêndios de Pedrógão, que todos nós 
sabemos que foi num contexto que tem - 
embora isto seja difícil de admitir - a ver com 
alterações climáticas. Mais tarde, em 2019, no 
contexto do [ciclone] Idai, em Moçambique, teve 
que ver com as cheias e com os ciclones e todos 
sabemos também que tem que ver com as 
alterações climáticas que estamos a vivenciar.

O que viu no terreno?

O que vi é o que decorre do sofrimento 
humano, num contexto ambiental e social em 
que não há controlo, em termos humanos, não 
conseguimos controlar, de imediato, a situação 
que se está a vivenciar em crise, naquele 
preciso momento. É muito sofrimento humano, 
sofrimento físico, sofrimento psicológico, 
mental e social, é todo o contexto em que a 
saúde tinha de estar presente para haver 
bem-estar e não está. E tem de haver 
intervenção, no sentido de reduzir o risco de vida 
das pessoas. Toda a intervenção humanitária vai 
nesse sentido, intervir nestas grandes áreas para 
diminuir o risco de vida das pessoas.

E qual é, em específico, o papel dos 
enfermeiros?

Um contexto de emergência humanitária decorre 
da alteração do estado de saúde das pessoas e 
há uma intervenção em equipa multidisciplinar. 

Precisamos de todos, de todas as competências, 
do conhecimento de cada um decorrente do que 
será a sua intervenção humanitária, todas as 
intervenções necessárias para que consigamos 
trazer o bem-estar à população. 

O papel da enfermagem é importantíssimo, 
como não podia deixar de ser, porque nós 
estamos a lidar com um estado de fragilidade da 
pessoa, no contexto da população em que 
estamos a intervir, e temos esta sensibilidade, 
além dos conhecimentos e das competências, 
que decorrem da nossa prática, que é a 
intervenção na pessoa com fragilidade. 

Acha que o papel dos enfermeiros, nestas 
missões humanitárias, é devidamente 
valorizado?

Eu penso que sim, que o papel do enfermeiro é 
bastante valorizado até porque, na primeira 
linha, os enfermeiros são das pessoas que mais 
se voluntariam para estas situações. Eu 
recordo-me, e tenho na prática, o que foi a 
situação da emergência dos incêndios em 
Castanheira de Pêra, no concelho em que 
intervim enquanto membro de uma associação 
humanitária, uma ONG, os Médicos do Mundo. 

Lembro-me que, nessa altura, 17 de junho de 
2017, estávamos em época das férias da grande 
maioria dos estudantes e tivemos um grande 
número de voluntários que que estavam a 
estudar enfermagem, para além de enfermeiros. 
Isso surpreendeu-me imenso. 

Isto já faz parte da essência do que é ser 
enfermeiro, ajudar na fragilidade, é algo para o 
qual somos treinados. Os enfermeiros têm esta 
motivação e esta vontade para lidar com a 
fragilidade do ser humano, nestes contextos.

Disse uma coisa muito interessante que foi 
que se apercebeu, nesses contextos, que se 
voluntariam sempre mais enfermeiros do 
que médicos, por exemplo. Diria que, à 
partida, um enfermeiro está sempre mais 
disponível e sensibilizado para estes 
contextos?

Eu acho que sim. Nós somos treinados para lidar 
com os utentes, na sua fragilidade, na sua 
grande maioria. Isto no contexto hospitalar, não 

tanto no contexto dos cuidados de saúde 
primários.

No contexto hospitalar, que é onde está a 
grande maioria dos enfermeiros, nós lidamos 
todos os dias com a fragilidade e isso faz com 
que os enfermeiros se voluntariem muito para 
estas situações de crises humanitárias e não 
tanto os médicos. Acho que tem um contexto 
social um bocadinho diferente, há menos 
disponibilidade e há menos envolvência para 
essas situações. 

Agora saindo um bocadinho do que é a 
intervenção humanitária, em catástrofe, eu 
trabalho, desde 2007, na instituição que já referi, 
com população vulnerável e fragilizada, pessoas 
em situação de sem-abrigo e trabalhadores 
sexuais, e, mesmo neste contexto, sempre 
apareceram muito mais enfermeiros para 
voluntariado do que médicos. Embora, nestes 
últimos anos, talvez nos últimos três ou quatro 
anos, já apareçam um bocadinho mais do que 
quando iniciei.

Isso poderá ter que ver com o tipo de 
competências que um médico e um 
enfermeiro desenvolvem e não ser só da 
vocação da pessoa?

Sim, eu acho que é por aí, sim. Não é tanto a 
pessoa, mas também as competências dos 
enfermeiros, aquilo para que são treinados, para 
a vulnerabilidade da pessoa. Nós vemos o utente 
como um ser global nas suas necessidades, 
enquanto os médicos penso que são mais de 
compartimentos, trabalham determinadas áreas, 
e a relação humana, a relação do cuidar, é 
diferente. Nós cuidamos mais, há uma relação de 
maior proximidade.

Acredita que este tipo de missões 
humanitárias, relacionadas com catástrofes 
climáticas, vão ocorrer cada vez mais?

Tudo nos indica que, mundialmente, as 
catástrofes vão estar cada vez mais presentes no 
nosso quotidiano. Efetivamente, nas 
organizações a que pertenço, estamos 
preocupados com o treino das pessoas para essa 
intervenção. Não se podendo considerar que 
tenha sido uma intervenção em catástrofe - 
apesar de ter sido uma catástrofe -, na 
pandemia, que foi um exemplo de reorganização 
de serviços e de profissionais para proteger a 
vida das pessoas, nós notámos todos que 
estamos com falta de treino para podermos 
intervir mais eficazmente nestas situações. 

Esta ideia surgiu de um artigo que saiu 
recentemente que tem como ideia principal 
que os profissionais de saúde têm um papel 
preponderante na sensibilização dos utentes 
para as alterações climáticas. Concorda com 
isso?

Concordo, concordo. Com a nossa proximidade 
com os utentes, com as pessoas, poderemos ser, 
e somos, um veículo de conhecimento para essas 
pessoas e elas próprias reconhecem em nós este 
papel. 

No entanto, na prática, não fazemos 
frequentemente esse papel, de contribuir, 
juntamente com os meios de comunicação, 
sejam eles quais forem, no sentido de 
conseguirmos preservar essa questão. Mas 
concordo completamente.

No terreno, sente que teve oportunidade de 
sensibilizar as populações para eventos 
futuros semelhantes, ou foi mais uma 
resposta aquela emergência em específico?

Foi mais a resposta à emergência em específico 
porque nós, no contexto de missão humanitária, 
no contexto de intervenção em crise, a nossa 
preocupação é a segurança das pessoas, a vida 
das pessoas, e isso claro que engloba várias 
coisas. A situação de emergência é, 
efetivamente, colocar os recursos que nós temos 
na ajuda às pessoas, para minimizar as 
consequências dessa situação que estão a viver 
e, nesse sentido, temos de trabalhar vários 
pontos. 

Eu posso aqui referenciar, por exemplo, que, em 
Moçambique, tínhamos uma questão básica de 

saúde pública, que era como é que faríamos as 
casas de banho ou onde é que poderíamos pôr os 
lixos. Porque estamos a falar num contexto de 
intervenção em crise, mas isto tinha de ser 
salvaguardado porque em causa estava a saúde 
pública da população e isso também é uma 
problemática que temos de ter em conta. 

Numa situação mais prática, posso mencionar, 
para compreenderem melhor, que em Castanheira 
de Pera, na intervenção que fizemos na altura dos 
incêndios, uma das nossas preocupações foi a 
água potável chegar à população. Nós tivemos de 
fazer este papel, avisar e distribuir à população 
água potável para as pessoas não beberem água 
da rede pública, por que não estava assegurado, 
por causa dos incêndios, que a água fosse 
potável. Para além de avisar as pessoas para não 
consumirem, tínhamos de distribuir água potável 
à população. 

Por isso, há sempre vários papéis que têm de ser 
salvaguardados, incluindo esta questão do 
ambiente. Mas a preocupação imediata claro que 
é salvar a vida das pessoas. E também preservar a 
segurança das pessoas e da equipa que intervém. 
Porque o que é que acontece? Pondo na prática, 
se eu não preservo a minha segurança, vou pôr 
em causa todo o trabalho da equipa. Se eu me 
magoar e ficar doente, a equipa vai sofrer. Isso 
tem de estar sempre presente. E depois há a 
questão de gerir a parte emocional, gerir 
emoções, que se torna um bocadinho difícil e 
conseguimos isso também com treino.

Pode falar um pouco mais em pormenor 
desse treino?

Infelizmente, não está nada estruturado. As 
equipas do INEM e da Cruz Vermelha têm alguns 
treinos, mas quando nós temos uma intervenção 
em crise humanitária - e posso dizer que fui 
contactada a uma quarta-feira à noite e saí na 
sexta-feira de manhã para Moçambique. 
Os nossos treinos foram conhecer, na altura, a 
equipa que ia ser constituída, nós nem nos 
conhecíamos uns aos outros. Eu acho que tem 
muito que ver com o perfil de cada um para a 
intervenção humanitária, não há propriamente um 
treino estruturado, há um perfil que é tido em 
conta quando somos selecionados.

E como é que se organiza na sua vida para 
receber uma chamada na quarta-feira à noite 
e na sexta-feira de manhã estar a partir para 
Moçambique?

Isso é uma questão que eu até nem lhe consigo 

responder, sinceramente. Há sempre esta 
disponibilidade, que é da essência dos 
enfermeiros, esta questão do poder ajudar. 

Quando começou esta situação na Ucrânia, tive 
vários colegas a mandarem-me mensagens a 
perguntar como podiam ajudar e intervir na 
Ucrânia, sabendo, a grande maioria, que eu faço 
parte de uma ONG e tenho alguma experiência 
na intervenção humanitária. E foi impressionante 
o número de mensagens e chamadas que eu 
recebi. Portanto, acho que isto já é a essência dos 
enfermeiros, vocacionados para ajudar na 
fragilidade. 

Como é que eu me preparei? Boa questão. Eu já 
tinha esta prática dos incêndios e, nessa altura, 
vim cá para saber em que poderia ajudar e acabei 
por ficar também dois ou três meses. Eu acho que 
primeiro é a disponibilidade e também, antes da 
disponibilidade, está ainda a vocação, esta 
vontade. Acho que quando temos motivação e 
vontade tudo se ultrapassa.

A título de curiosidade, quando começaram a 
passar as imagens de Moçambique, eu mostrei 
a minha disponibilidade de poder intervir numa 
equipa humanitária e, entretanto, telefonaram 
a saber se estava interessada. Nessa 
quarta-feira à noite, posso-vos dizer que tinha 
a minha casa em pantanas porque estava em 
obras mas fui, pronto, fui, disse logo que sim, 
na hora. Disse logo que sim. E depois é uma 
aventura, a gente nunca está preparada. Aquilo 
que pensamos nunca é aquilo que depois 
acontece. Mas a disponibilidade, a resiliência e a 
vontade de ajudar são os principais itens para 
poder partir. Nunca estamos preparados para uma 
catástrofe.

Nunca se sabe bem o que vai acontecer, com 
que situações se vão confrontar.

Nós nem sabíamos onde íamos dormir. Íamos 
fazer uma intervenção no contexto de catástrofe, 
em que tivemos uma reunião - éramos vinte e 
quatro elementos - e tivemos uma reunião umas 
horas antes de irmos. Organizámo-nos e ao 
material que teríamos de levar para as 
intervenções que tínhamos de fazer, ou que 
estávamos a pensar fazer. Depois há outra 
situação, que é esta capacidade de ser resiliente 
e de se adaptar `àquilo que a gente encontra, e 
isto tem de estar sempre presente em cada um de 
nós.

O que é que a levou a disponibilizar-se para 
começar a participar neste tipo de missões?

Pessoalmente, tive sempre esta vontade de 
intervir em população vulnerável e esta 
vontade é uma questão pessoal e é também 
profissional, de querermos ajudar o outro. 

E, voltando um bocadinho ao que foi a pandemia, 
porque a pandemia foi a nível mundial e não tem 
comparação com uma catástrofe que é mais local, 
mais localizada, todas as pessoas se organizaram 
e fizeram o que eu chamo das “tripas coração” 
para poderem ajudar ao máximo e foram buscar 
energias que nem pensavam que as tinham. 
E isto é o que acontece também nas crises 
humanitárias. Nós dormíamos pouco, 
trabalhávamos muitas horas seguidas e, 
repensando um bocadinho aquilo que foram as 
intervenções humanitárias, e do que são as 
intervenções humanitárias, nós nem temos a 
noção, ficamos admiradas com a nossa 
capacidade de resiliência e de esforço físico e 
mental. 

Se me dissessem que eu ia fazer aquilo ou que ia 
estar confrontada com situações de saúde com as 
quais nunca na vida tive oportunidade de 
conviver, eu diria que, se calhar, não seria capaz, 
mas depois de estarmos presentes vamos buscar 
motivação e energia nem sabemos onde, mas em 
prol do outro há sempre esta capacidade. E é 
curioso que nós, em Moçambique, éramos vinte e 
quatro elementos e a capacidade de trabalho de 
todos nós foi impressionante, trabalhámos todos 
para o mesmo fim e foi fantástico.

E a equipa era constituída por quem?

Éramos vinte e quatro enfermeiros, médicos, 
anestesistas, cirurgiões, técnicos operadores. Era 
a equipa mínima para constituir um hospital de 
campanha.

Em Pedrógão também montaram um hospital 
de campanha?

Não, a nossa intervenção em Pedrógão foi 
diferente, no contexto de uma intervenção mais 
comunitária. 

Formámos equipas comunitárias, na área da 
saúde, e íamos a todos os locais que foram 
abrangidos pelo incêndio. Todas as áreas da vida 
das pessoas foram afetadas. Houve mortes de 
pessoas muito próximas, de aldeias que já tinham 
a problemática de estarem desertas e serem 
pessoas na sua grande maioria de idade 
avançada, de isolamento social e outras  
problemáticas sociais que já existiam. Tentar 
salvaguardar tudo o que era o contexto pessoal e 
social e ambiental levou a que houvesse uma 

intervenção na área da saúde e não só, até na 
área espiritual nós tivemos de fazer intervenção, 
para tentar minimizar todo o sofrimento que as 
pessoas traziam. 

Para isso, foi necessário identificar todos estes 
problemas e envolver toda a comunidade, todos 
os meios no sentido de ajudar estas pessoas. Por 
exemplo, posso frisar - para dar um exemplo de 
algo mais prático e que me afetou em termos 
emocionais - que as pessoas não estavam 
preocupadas por elas, enquanto pessoas, mas 
pelos seus animais. As pessoas foram afetadas de 
todas as formas e quando nós íamos de casa em 
casa identificar as problemáticas de cada pessoa 
que aí vivia, as pessoas não focavam os 
problemas pessoais, eram os animais - de terem 
ou não alimentação para os animais que 
sobreviveram, de os seus quintais terem sido 
afetados e serem esses os seus meios de 
sobrevivência. 

Tivemos de fazer aqui uma intervenção 
multidisciplinar e multi-institucional, no sentido 
de poder salvaguardar todas as fragilidades 
destas pessoas. Tivemos de formar várias equipas 
e andar de porta em porta a identificar estes 
problemas. Claro que não poderiam deixar de 
estar presente os enfermeiros, que eram as 
pessoas fulcrais para poder gerir tudo destas 
situações, o que já é, efetivamente, o que nós 
fazemos na prática, enquanto equipas de 
cuidados de saúde primários.

Não sei se quer acrescentar alguma questão 
que não tenhamos abordado.

Sim, há só uma questão. No Dia Mundial da 
Saúde Mental [10 de outubro] apelou-se ao que é 
cuidar de nós próprios, e eu acho que esta 
questão está muito presente na classe de 
enfermagem, esta questão de estarmos 
disponíveis para ajudar e de fazermos tudo em 
prol do outro e esquecermo-nos, muitas vezes, de 
nós próprios. E isto, nas missões humanitárias, é 
muito importante. 

Como focava há bocadinho, temos de ter atenção 
à nossa segurança e à segurança dos que estão 
connosco, enquanto equipa, para podermos 
ajudar os outros. E, muitas vezes, não pensamos 
em nós e não tratamos da nossa saúde física e 
mental e é importante que também tenhamos 
este foco. 
Quando intervimos nestes contextos de catástrofe 
nós, de imediato, temos a adrenalina no alto e 
damos as respostas que achamos que são as 
necessárias e que estão identificadas. E depois há 
a outra questão, que é o de tratarmos de nós 

próprios, da nossa saúde, porque, efetivamente, 
em termos emocionais, mexe imenso. E é 
importante que tenhamos um espaço e que 
procuremos, cada um, o seu espaço e procurar ir 
buscar energias novamente se houver outras 
emergências para intervir. E isto não é falado 
muitas vezes, é omitido e eu acho que é 
importantíssimo, termos a noção que temos de 
nos tratar. 

Há uma frase que devemos ter sempre presente, 
em todas as situações da vida, e que é muito 
esquecido: Para cuidar dos outros temos de 
cuidar de nós próprios. 

Devemos ter isto em conta, enquanto pessoas. E 
então como profissionais de saúde isto deve estar 
mesmo muito presente. Passamos por situações 
emocionais que, no momento, conseguimos dar a 
resposta mas depois faz-nos pensar. 

Quando cheguei a Moçambique, fui confrontada 
com alguns contextos que, no nosso país, não 
temos, nomeadamente a fome, e isso alterou-me 
bastante. Estarmos em países onde a necessidade 
humana básica não está garantida choca. E 
depois vem este bichinho, esta vontade, de saber 
como poderemos ajudar mais e como poderíamos 
tentar suprir esta necessidade, que é básica e que 
é impensável, para nós. E termos de lidar com 
todas estas emoções e estes sentimentos não é 
muito fácil.

Mas têm recursos para fazer face a essas 
emoções no período pós intervenção?

Isto começa logo no período em que se está 
nesta envolvência da intervenção em crise 
humanitária. 

Temos de ter logo atenção para que, na 
equipa, exista espaço para as pessoas falarem 
sobre aquilo que aconteceu durante o dia, o 
que chocou mais ou menos. E deve haver 
abertura, em equipa, para podermos falar das 
situações. Esta devia ser prática corrente, não 
só na intervenção em crise, mas também no 
nosso dia-a-dia e, muitas vezes, é esquecido. 
Até porque isto contribui muito para o bom 
ambiente de trabalho, esta possibilidade de 
poder falar sobre os pontos positivos e os pontos 
negativos do dia. Na intervenção humanitária, é 
importante que isso possa acontecer e que seja 
preservado. Nas equipas de que faço parte, talvez 
também por ser especialista na área da saúde 
mental, eu faço questão que isso aconteça. 

No pós intervenção, há a questão de tirarmos um 
tempo para nós próprios e para o que gostamos 
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Pode falar-nos um pouco sobre o seu 
histórico, no contexto da participação em 
missões humanitárias internacionais?

Sou enfermeiro desde 2009, em cuidados 
intensivos, no Centro Hospitalar de Leiria, e sou, 
desde os meus 18 anos, voluntário da Cruz 
Vermelha Portuguesa. A minha primeira missão 
foi no âmbito da AMI, que tinha um programa de 
enfermagem em que os estudantes de 
enfermagem, no último ano, se podiam 
candidatar e eu, logo em 2009, quando terminei, 
ingressei nesse projeto da AMI, em Cabo Verde, 
e fiz a minha missão na Ilha do Fogo. Essa 
missão tinha dois caracteres, um caráter 
formativo e um de suporte da urgência da Ilha 
do Fogo. 

Depois disso, em 2019, houve o ciclone Idai, em 
Moçambique e, no âmbito da cooperação 
internacional aos PALOP, o Senhor Presidente da 
República, o Professor Marcelo Rebelo de Sousa, 
decidiu fazer uma missão humanitária em 
parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa, para 
assegurar cuidados de emergência. Começou no 
dia 27 de março e durou até ao dia 30 de abril. 
Foi uma missão que, inicialmente, foi de 
emergência e se transformou depois também 
numa missão de formação porque durou, com 
várias rotações, até agosto desse ano, 2019. Eu, 
apesar de ter estado no local como enfermeiro a 
prestar cuidados, posteriormente, e porque já 
estava há muitos anos na Cruz Vermelha, fiquei 
também responsável, à distância, por garantir a 
reestruturação e requalificação do espaço do 
Centro de Saúde Macurungo, que foi onde 
ficámos, na Beira, e pela compra de 
equipamentos e de gestão porque deixámos um 
edifício novo, construído e com todos os 
equipamentos necessários para a continuidade 
dos cuidados.

Além desta missão, em 2020, no âmbito da 
Covid-19, em parceria com o Ministério da 

Administração Interna, e num programa de 
cooperação aos países PALOP e Timor Leste, a 
Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos - 
da qual eu também sou membro dirigente - 
encetou um conjunto de missões nesses países, 
incluindo na Guiné-Bissau, onde já fui duas 
vezes. 

É uma missão que tem caráter formativo e de 
apoio à estruturação de suporte de um circuito 
de doente crítico e, mais recentemente, em 
outubro, regressei a Moçambique, ainda ao 
abrigo deste acordo de cooperação. Comecei 
em Moçambique no Hospital Central de Maputo. 
Nestas missões, que duram 3 anos, iremos lá de 
3 em 3 meses, para fazer suporte, formação à 
distância e formação presencial e 
acompanhamento.

Diria que alguma destas missões teve um 
cariz mais relacionado com alterações 
climáticas?

Sim, a missão resultante do ciclone Idai, que 
resultou de alterações climáticas, genericamente 
falando, sendo um evento atmosférico isolado, 
mas que resulta de alterações climáticas 
prolongadas. 

Sente que esse tipo de missões tem 
necessidades mais específicas ou quando 
participa em missões humanitárias as 
necessidades e aquilo a que tem de 
responder é semelhante, a nível de 
emergência?

Não são semelhantes, há vários tipos de missões 
humanitárias. Há missões humanitárias de cariz 
formativo, em que o nosso objetivo é formar 
pessoas, acompanhá-las, dar suporte, há missões 
que não são em contexto de catástrofe e há 
missões de emergência, em que vamos dar 
apoio em situações inóspitas, inusitadas, que 
levaram a uma situação de emergência, seja em 
cuidados de saúde, seja em cuidados de higiene, 
familiares ou psicológicos. 

Esta que fiz em Moçambique foi de cariz de 
emergência, porque resultou de um ciclone, em 
que foi necessário intervir para prestar cuidados 
de socorro emergentes, primeiros socorros e 
sobrevivência às pessoas que estavam numa 
situação precária. Até porque o ciclone foi 
domingo e nós chegámos uma quinta-feira, 

fomos os primeiros a chegar e foi esse o nosso 
intuito, salvar. Se bem que a palavra salvar... 
Eu gosto mais da palavra cuidar, mas foi no 
sentido emergente de salvar pessoas e 
prestar cuidados de saúde emergentes, o que 
é uma dimensão gigantesca. Mas não estamos 
a falar só dos cuidados diretos de 
enfermagem ou médicos. Estamos a falar de 
cuidados necessários de água potável, de 
apoio psicológico. As nossas equipas 
normalmente são multidisciplinares, muito 
nesse sentido.

Fez agora uma distinção muito interessante 
entre cuidar e salvar. Isso vai ao encontro 
daquilo que é o papel dos enfermeiros? E 
que papel é esse, nesse tipo de missões?

Sim, é o papel do enfermeiro e devia ser 
também dos outros profissionais de saúde. 

Eu distingo porque nós não andamos 
propriamente a salvar ninguém, nós andamos 
cá a cuidar e a prolongar a vida o máximo que 
conseguimos, porque o corpo é uma máquina 
e quando tem de entrar em falência - e se 
tiver mesmo de entrar em falência - nós 
conseguimos, até certo limite, recuperar essa 
pessoa, mas há um limite. Se nós soubermos 
cuidar melhor, podemos cuidar também na 
morte. Isso também é o nosso papel. 

Hoje em dia, temos os cuidados paliativos, e 
agora já se começam a fazer missões paliativas, 
como ainda houve há pouco tempo para 
Moçambique. Os cuidados paliativos 
demonstram isso, nós cuidamos também na 
morte, cuidamos numa situação de emergência. 
Nestes países, cuidar numa situação de 
emergência, além de englobar a prestação de 
cuidados físicos que as pessoas necessitam, 
também é estar lá para as ouvir. Nós não somos 
psicólogos, mas não deixamos de fazer também 
essa função, estar lá para a ouvir, para a cuidar 
na amplitude das suas necessidades. Como ser 
biopsicossocial que nós somos, necessitamos de 
grande amplitude de cuidados. É verdade que 
também há muita necessidade de cuidados 
físicos. 

Em Moçambique, posso dizer-vos que nós 
tínhamos muitas necessidades, a nível de feridas, 
de auxiliar nos partos. E os partos são um bom 
exemplo do cuidar. As mães que já têm muitos 
filhos necessitam ali de um suporte, de carinho. 
Numa cultura como a de Moçambique, as avós 
são as patronas da família e tomam muitas 
decisões sobre estas mulheres grávidas e temos 
de saber gerir isto. Tudo isto é cuidar, gerir as 

relações familiares, explicar que não é por o 
parto ser de cesariana que a mulher deixa de ser 
melhor esposa ou melhor mãe. Apesar de serem 
aspetos culturais próprios, podemos ter um 
papel nisso, sem desrespeitar a cultura, como é 
óbvio. Tudo isto é cuidar, não é só salvar. Vamos 
para uma multiplicidade de cuidados. 

O que o levou a querer participar em 
missões deste género?

Eu acho que desde pequenino que me identifico 
com o cuidar. Eu escolhi ir para enfermagem, 
não por não poder ir para outra coisa, mas muito 
incutido pela minha mãe, que já era socorrista da 
Cruz Vermelha desde que eu era pequenino. 
(risos) Noutros tempos, agora não seria 
concebível que a minha mãe me levasse na 
ambulância, à frente, enquanto a minha mãe ia 
atrás, quando não tinha onde me deixar. E este 
bichinho foi-se introduzido em mim. 

E escolhi a Cruz Vermelha Portuguesa pelos seus 
princípios, apesar das missões humanitárias não 
serem tanto no seu âmbito. Quem conhece bem 
os princípios da Cruz Vermelha e da Federação 
Internacional conhece que as missões são o 
grande papel da Federação Internacional, é 
talvez a entidade internacional com mais 
apetência para estas missões, não 
especificamente a portuguesa. E, desde então, 
que tinha alguma curiosidade. 

Na faculdade, e muito graças a um professor que 
infelizmente já não está entre nós, o Professor 
Ricardo Martins, que falava sobre estes assuntos, 
sempre me interessei e procurei mais. Depois, 
houve aquela oportunidade, através da 
Faculdade, de ir pela AMI, que suscitou em mim 
uma grande curiosidade e um enorme prazer 
porque o nosso trabalho lá foi muito 
recompensador. 

Nós chegamos a um sítio, recém-formados, 
sabemos muito pouco, e chegamos lá e somos 
enfermeiros como os outros e temos de fazer um 
pouco de tudo. Eu relembro-me que, no 
primeiro dia, quando lá cheguei, nunca tinha 
prestado cuidados de saúde e deixaram-me 
sozinho numa sala de espera com sete pessoas 
para suturar, coisa que nem é uma prática 
comum dos enfermeiros aqui em Portugal. Uma 
pessoa desenrasca-se, e acho que isso foi muito 
bom para mim enquanto profissional de 
enfermagem para crescimento e desenvolveu em 
mim esta vontade de ajudar pessoas que 
realmente precisam. 

Vamos ser realistas. Nós, no hospital - não 
especificamente no que trabalho, onde 
recebemos muitas pessoas que precisam mesmo 
-, mas a população portuguesa está mal 
habituada em termos de acesso aos cuidados de 
saúde. Eles vão muito ao hospital e é por isso 
que temos problemas graves nas nossas 
urgências, temos muita gente que não precisa 
verdadeiramente de nós, precisa de outro tipo 
de cuidados que não os hospitalares. Então, ali, 
nas missões humanitárias, qualquer que seja a 
dimensão, eles precisam mesmo, mesmo de nós. 

E eu comecei a gostar muto porque achei 
também que podia fazer a diferença. Nas 
missões humanitárias, nalgumas, existe aquela 
estratégia de irmos e fazermos por eles e eu 
gosto mais de ir e ensinar a fazer. É mais 
inteligente ensinar a pescar do que dar o peixe, 
digamos assim. Nestas missões que são de 
cooperação PALOP, do Ministério da 
Administração Interna e do Instituto Camões, é 
exatamente isso que fazemos e tem sido muito 
revigorante. Nós não vamos propriamente para 
uma situação de emergência, apesar de estarem 
quase sempre em situação catastrófica, naqueles 
hospitais. Nós vamos para os ajudar e ensinar a 
pescar. Quando vou agora nestas missões, levo 
um bocadinho do que eu sei, e acompanha-o à 
distância. Posso dizer-vos que têm o nosso 
contacto WhatsApp e se acontece alguma 
situação em que não sabem o que fazer ou se 
têm dúvidas contactam e fazemos uma 
videochamada para os ajudar. Isso é muito mais 
útil, nestes países, do que ir lá, fazer, tratar, e vir  
embora e voltar tudo ao que estava 
anteriormente. Não é esse o meu intuito com as 
missões. 

Apercebi-me disso na primeira missão porque 
era uma missão em que, na urgência, tínhamos 
esse cariz de fazer, porque eles tinham essa falta, 
mas também tínhamos a missão de ir formar os 
professores na área da higiene pessoal, para 
ensinar às crianças, para reduzir as parasitoses 
principalmente, e vi que isso era mais produtivo 
do que aquilo que eu fazia na urgência. Na 
urgência, tratava aquelas pessoas, naquele 
momento, mas não estava verdadeiramente a 
ajudar os meus colegas porque não estava a 
colaborar com aquilo que era o meu 
conhecimento e a que eles, infelizmente, não 
têm acesso porque têm pouco acesso à 
informação, à escolaridade e ao 
acompanhamento. 

As missões que eu gosto de fazer agora são 
estas, em que podemos fornecer ferramentas, 
digamos assim. 

Há pouco, disse que o ciclone aconteceu um 
domingo e saíram na quinta-feira. Que tipo 
de preparação é que existe para estas 
missões?

Agora já tenho uma preparação diferente e já 
preparamos as pessoas para aquilo que vão 
encontrar, há todo um suporte. Para ser honesto, 
nessa, foi um bocadinho como o típico 
português. Nós, principalmente os enfermeiros, 
com uma tesoura, uma espátula, um rolo de 
adesivo, fazemos uma cabana, e foi mais ou 
menos isso que fizemos. (risos)

Juntámos 21 profissionais, entre médicos e 
enfermeiros, e fomos. E a prova de que éramos 
inexperientes é que não levámos logísticos e 
estivemos uma semana com metade da equipa a 
prestar cuidados e a outra metade a montar um 
hospital insuflável, em tendas insufláveis. E seria 
de supor que tivéssemos pensado que 
precisávamos de logísticos para montar as 
tendas e montar os equipamentos para 
prestarmos cuidados e, na realidade, não 
pensámos. A Federação até achou, na altura, 
que nós não íamos conseguir, que por sermos 
inexperientes e não levarmos logísticos, que 
íamos desistir e que iríamos voltar para trás. Mas 
o português, que é resiliente, ao fim de uma 
semana tinha o hospital de campanha 
montado, com uma sala de emergência, ao 
ponto de ficarmos nós responsáveis por 
socorrer todos os elementos das missões que 
lá estavam e que foram chegando entretanto 
porque éramos os que tinham melhores 
condições e melhor material. Isto graças aos 
portugueses, que se disponibilizaram a contribuir 
para uma conta, que se abriu nesse dia, e que, 
passado uma semana, tinha 3 milhões de euros e 
que contribuiu para ajudar este povo. 

Nessa altura tivemos zero preparação. Posso 
dizer que tivemos nós de descarregar à mão, 
porque não sabíamos que não íamos ter meios 
lá, trinta e duas toneladas de material do avião, 
numa pista de aterragem, com 42ºC à sombra. 
Na primeira noite, não tínhamos onde dormir. 
Graças aos portugueses benfeitores que lá 
estavam, dormimos numas instalações de um 
hotel abandonado. E foi assim e fez-se e fez-se 
muito bem. 

Se formos uma outra vez já vamos diferentes e 
com outra preparação, mas, naquela altura, o 
que houve foi uma vontade enorme de ir. E um 
dia no Centro de Saúde da Amadora, para a 
vacinação obrigatória.

mais de fazer, para repormos energias a nível 
físico e a nível mental, porque é necessário que 
isso aconteça. É tão importante a preparação para 
irmos, que é uma coisa rápida e que tem a ver 
com a nossa saúde, com a vacinação, etc, a 
medicação que se tem de fazer para o contexto 
em que nós vamos, mas também o durante e o 
pós. Por exemplo, de Moçambique cheguei com 
uma pneumonia, tive de fazer tratamento. Temos 
de valorizar a nossa saúde enquanto técnicos.

Enquanto estive na coordenação das equipas de 
voluntariado na intervenção em Pedrógão, mais 
concretamente em Castanheira de Pêra, tivemos à 
volta de 700-800 voluntários, não todos de uma 
só vez, mas pelo menos uns 100 por dia. Era 
importante também tratar das situações 
emocionais das equipas de voluntariado. E como 
é que fizemos isto? Todos os dias, à noite, 
juntávamo-nos em convívio, depois do jantar, e 
havia espaço de música, espaço para as pessoas 
poderem falar, por setores, daquilo que mais os 
marcava durante o dia e isso também é 
importante para manter a saúde mental das 
pessoas. 

Efetivamente, às vezes, voluntariamo-nos para 
trabalhos para os quais podemos não estar 
capacitados, não ser o momento para poder estar 
nessa situação. Há pessoas que conseguem gerir 
melhor as suas emoções e há pessoas que não as 
conseguem gerir e que têm mais dificuldade em 
estarem neste contexto. E essas têm de ser 
ajudadas ou então têm que ser convidadas a não 
fazer parte destas equipas.



# ! $-
-" ) " 1 )

* ' 5 ! (
As missões humanitárias estão ligadas às 
alterações climáticas?

Começo por referenciar que, efetivamente, os 
dois contextos em que tive intervenção 
humanitária tiveram a ver com alterações 
climáticas. O primeiro foi em 2017, e teve a ver 
com os incêndios de Pedrógão, que todos nós 
sabemos que foi num contexto que tem - 
embora isto seja difícil de admitir - a ver com 
alterações climáticas. Mais tarde, em 2019, no 
contexto do [ciclone] Idai, em Moçambique, teve 
que ver com as cheias e com os ciclones e todos 
sabemos também que tem que ver com as 
alterações climáticas que estamos a vivenciar.

O que viu no terreno?

O que vi é o que decorre do sofrimento 
humano, num contexto ambiental e social em 
que não há controlo, em termos humanos, não 
conseguimos controlar, de imediato, a situação 
que se está a vivenciar em crise, naquele 
preciso momento. É muito sofrimento humano, 
sofrimento físico, sofrimento psicológico, 
mental e social, é todo o contexto em que a 
saúde tinha de estar presente para haver 
bem-estar e não está. E tem de haver 
intervenção, no sentido de reduzir o risco de vida 
das pessoas. Toda a intervenção humanitária vai 
nesse sentido, intervir nestas grandes áreas para 
diminuir o risco de vida das pessoas.

E qual é, em específico, o papel dos 
enfermeiros?

Um contexto de emergência humanitária decorre 
da alteração do estado de saúde das pessoas e 
há uma intervenção em equipa multidisciplinar. 

Precisamos de todos, de todas as competências, 
do conhecimento de cada um decorrente do que 
será a sua intervenção humanitária, todas as 
intervenções necessárias para que consigamos 
trazer o bem-estar à população. 

O papel da enfermagem é importantíssimo, 
como não podia deixar de ser, porque nós 
estamos a lidar com um estado de fragilidade da 
pessoa, no contexto da população em que 
estamos a intervir, e temos esta sensibilidade, 
além dos conhecimentos e das competências, 
que decorrem da nossa prática, que é a 
intervenção na pessoa com fragilidade. 

Acha que o papel dos enfermeiros, nestas 
missões humanitárias, é devidamente 
valorizado?

Eu penso que sim, que o papel do enfermeiro é 
bastante valorizado até porque, na primeira 
linha, os enfermeiros são das pessoas que mais 
se voluntariam para estas situações. Eu 
recordo-me, e tenho na prática, o que foi a 
situação da emergência dos incêndios em 
Castanheira de Pêra, no concelho em que 
intervim enquanto membro de uma associação 
humanitária, uma ONG, os Médicos do Mundo. 

Lembro-me que, nessa altura, 17 de junho de 
2017, estávamos em época das férias da grande 
maioria dos estudantes e tivemos um grande 
número de voluntários que que estavam a 
estudar enfermagem, para além de enfermeiros. 
Isso surpreendeu-me imenso. 

Isto já faz parte da essência do que é ser 
enfermeiro, ajudar na fragilidade, é algo para o 
qual somos treinados. Os enfermeiros têm esta 
motivação e esta vontade para lidar com a 
fragilidade do ser humano, nestes contextos.

Disse uma coisa muito interessante que foi 
que se apercebeu, nesses contextos, que se 
voluntariam sempre mais enfermeiros do 
que médicos, por exemplo. Diria que, à 
partida, um enfermeiro está sempre mais 
disponível e sensibilizado para estes 
contextos?

Eu acho que sim. Nós somos treinados para lidar 
com os utentes, na sua fragilidade, na sua 
grande maioria. Isto no contexto hospitalar, não 

tanto no contexto dos cuidados de saúde 
primários.

No contexto hospitalar, que é onde está a 
grande maioria dos enfermeiros, nós lidamos 
todos os dias com a fragilidade e isso faz com 
que os enfermeiros se voluntariem muito para 
estas situações de crises humanitárias e não 
tanto os médicos. Acho que tem um contexto 
social um bocadinho diferente, há menos 
disponibilidade e há menos envolvência para 
essas situações. 

Agora saindo um bocadinho do que é a 
intervenção humanitária, em catástrofe, eu 
trabalho, desde 2007, na instituição que já referi, 
com população vulnerável e fragilizada, pessoas 
em situação de sem-abrigo e trabalhadores 
sexuais, e, mesmo neste contexto, sempre 
apareceram muito mais enfermeiros para 
voluntariado do que médicos. Embora, nestes 
últimos anos, talvez nos últimos três ou quatro 
anos, já apareçam um bocadinho mais do que 
quando iniciei.

Isso poderá ter que ver com o tipo de 
competências que um médico e um 
enfermeiro desenvolvem e não ser só da 
vocação da pessoa?

Sim, eu acho que é por aí, sim. Não é tanto a 
pessoa, mas também as competências dos 
enfermeiros, aquilo para que são treinados, para 
a vulnerabilidade da pessoa. Nós vemos o utente 
como um ser global nas suas necessidades, 
enquanto os médicos penso que são mais de 
compartimentos, trabalham determinadas áreas, 
e a relação humana, a relação do cuidar, é 
diferente. Nós cuidamos mais, há uma relação de 
maior proximidade.

Acredita que este tipo de missões 
humanitárias, relacionadas com catástrofes 
climáticas, vão ocorrer cada vez mais?

Tudo nos indica que, mundialmente, as 
catástrofes vão estar cada vez mais presentes no 
nosso quotidiano. Efetivamente, nas 
organizações a que pertenço, estamos 
preocupados com o treino das pessoas para essa 
intervenção. Não se podendo considerar que 
tenha sido uma intervenção em catástrofe - 
apesar de ter sido uma catástrofe -, na 
pandemia, que foi um exemplo de reorganização 
de serviços e de profissionais para proteger a 
vida das pessoas, nós notámos todos que 
estamos com falta de treino para podermos 
intervir mais eficazmente nestas situações. 

Esta ideia surgiu de um artigo que saiu 
recentemente que tem como ideia principal 
que os profissionais de saúde têm um papel 
preponderante na sensibilização dos utentes 
para as alterações climáticas. Concorda com 
isso?

Concordo, concordo. Com a nossa proximidade 
com os utentes, com as pessoas, poderemos ser, 
e somos, um veículo de conhecimento para essas 
pessoas e elas próprias reconhecem em nós este 
papel. 

No entanto, na prática, não fazemos 
frequentemente esse papel, de contribuir, 
juntamente com os meios de comunicação, 
sejam eles quais forem, no sentido de 
conseguirmos preservar essa questão. Mas 
concordo completamente.

No terreno, sente que teve oportunidade de 
sensibilizar as populações para eventos 
futuros semelhantes, ou foi mais uma 
resposta aquela emergência em específico?

Foi mais a resposta à emergência em específico 
porque nós, no contexto de missão humanitária, 
no contexto de intervenção em crise, a nossa 
preocupação é a segurança das pessoas, a vida 
das pessoas, e isso claro que engloba várias 
coisas. A situação de emergência é, 
efetivamente, colocar os recursos que nós temos 
na ajuda às pessoas, para minimizar as 
consequências dessa situação que estão a viver 
e, nesse sentido, temos de trabalhar vários 
pontos. 

Eu posso aqui referenciar, por exemplo, que, em 
Moçambique, tínhamos uma questão básica de 

saúde pública, que era como é que faríamos as 
casas de banho ou onde é que poderíamos pôr os 
lixos. Porque estamos a falar num contexto de 
intervenção em crise, mas isto tinha de ser 
salvaguardado porque em causa estava a saúde 
pública da população e isso também é uma 
problemática que temos de ter em conta. 

Numa situação mais prática, posso mencionar, 
para compreenderem melhor, que em Castanheira 
de Pera, na intervenção que fizemos na altura dos 
incêndios, uma das nossas preocupações foi a 
água potável chegar à população. Nós tivemos de 
fazer este papel, avisar e distribuir à população 
água potável para as pessoas não beberem água 
da rede pública, por que não estava assegurado, 
por causa dos incêndios, que a água fosse 
potável. Para além de avisar as pessoas para não 
consumirem, tínhamos de distribuir água potável 
à população. 

Por isso, há sempre vários papéis que têm de ser 
salvaguardados, incluindo esta questão do 
ambiente. Mas a preocupação imediata claro que 
é salvar a vida das pessoas. E também preservar a 
segurança das pessoas e da equipa que intervém. 
Porque o que é que acontece? Pondo na prática, 
se eu não preservo a minha segurança, vou pôr 
em causa todo o trabalho da equipa. Se eu me 
magoar e ficar doente, a equipa vai sofrer. Isso 
tem de estar sempre presente. E depois há a 
questão de gerir a parte emocional, gerir 
emoções, que se torna um bocadinho difícil e 
conseguimos isso também com treino.

Pode falar um pouco mais em pormenor 
desse treino?

Infelizmente, não está nada estruturado. As 
equipas do INEM e da Cruz Vermelha têm alguns 
treinos, mas quando nós temos uma intervenção 
em crise humanitária - e posso dizer que fui 
contactada a uma quarta-feira à noite e saí na 
sexta-feira de manhã para Moçambique. 
Os nossos treinos foram conhecer, na altura, a 
equipa que ia ser constituída, nós nem nos 
conhecíamos uns aos outros. Eu acho que tem 
muito que ver com o perfil de cada um para a 
intervenção humanitária, não há propriamente um 
treino estruturado, há um perfil que é tido em 
conta quando somos selecionados.

E como é que se organiza na sua vida para 
receber uma chamada na quarta-feira à noite 
e na sexta-feira de manhã estar a partir para 
Moçambique?

Isso é uma questão que eu até nem lhe consigo 

responder, sinceramente. Há sempre esta 
disponibilidade, que é da essência dos 
enfermeiros, esta questão do poder ajudar. 

Quando começou esta situação na Ucrânia, tive 
vários colegas a mandarem-me mensagens a 
perguntar como podiam ajudar e intervir na 
Ucrânia, sabendo, a grande maioria, que eu faço 
parte de uma ONG e tenho alguma experiência 
na intervenção humanitária. E foi impressionante 
o número de mensagens e chamadas que eu 
recebi. Portanto, acho que isto já é a essência dos 
enfermeiros, vocacionados para ajudar na 
fragilidade. 

Como é que eu me preparei? Boa questão. Eu já 
tinha esta prática dos incêndios e, nessa altura, 
vim cá para saber em que poderia ajudar e acabei 
por ficar também dois ou três meses. Eu acho que 
primeiro é a disponibilidade e também, antes da 
disponibilidade, está ainda a vocação, esta 
vontade. Acho que quando temos motivação e 
vontade tudo se ultrapassa.

A título de curiosidade, quando começaram a 
passar as imagens de Moçambique, eu mostrei 
a minha disponibilidade de poder intervir numa 
equipa humanitária e, entretanto, telefonaram 
a saber se estava interessada. Nessa 
quarta-feira à noite, posso-vos dizer que tinha 
a minha casa em pantanas porque estava em 
obras mas fui, pronto, fui, disse logo que sim, 
na hora. Disse logo que sim. E depois é uma 
aventura, a gente nunca está preparada. Aquilo 
que pensamos nunca é aquilo que depois 
acontece. Mas a disponibilidade, a resiliência e a 
vontade de ajudar são os principais itens para 
poder partir. Nunca estamos preparados para uma 
catástrofe.

Nunca se sabe bem o que vai acontecer, com 
que situações se vão confrontar.

Nós nem sabíamos onde íamos dormir. Íamos 
fazer uma intervenção no contexto de catástrofe, 
em que tivemos uma reunião - éramos vinte e 
quatro elementos - e tivemos uma reunião umas 
horas antes de irmos. Organizámo-nos e ao 
material que teríamos de levar para as 
intervenções que tínhamos de fazer, ou que 
estávamos a pensar fazer. Depois há outra 
situação, que é esta capacidade de ser resiliente 
e de se adaptar `àquilo que a gente encontra, e 
isto tem de estar sempre presente em cada um de 
nós.

O que é que a levou a disponibilizar-se para 
começar a participar neste tipo de missões?

Pessoalmente, tive sempre esta vontade de 
intervir em população vulnerável e esta 
vontade é uma questão pessoal e é também 
profissional, de querermos ajudar o outro. 

E, voltando um bocadinho ao que foi a pandemia, 
porque a pandemia foi a nível mundial e não tem 
comparação com uma catástrofe que é mais local, 
mais localizada, todas as pessoas se organizaram 
e fizeram o que eu chamo das “tripas coração” 
para poderem ajudar ao máximo e foram buscar 
energias que nem pensavam que as tinham. 
E isto é o que acontece também nas crises 
humanitárias. Nós dormíamos pouco, 
trabalhávamos muitas horas seguidas e, 
repensando um bocadinho aquilo que foram as 
intervenções humanitárias, e do que são as 
intervenções humanitárias, nós nem temos a 
noção, ficamos admiradas com a nossa 
capacidade de resiliência e de esforço físico e 
mental. 

Se me dissessem que eu ia fazer aquilo ou que ia 
estar confrontada com situações de saúde com as 
quais nunca na vida tive oportunidade de 
conviver, eu diria que, se calhar, não seria capaz, 
mas depois de estarmos presentes vamos buscar 
motivação e energia nem sabemos onde, mas em 
prol do outro há sempre esta capacidade. E é 
curioso que nós, em Moçambique, éramos vinte e 
quatro elementos e a capacidade de trabalho de 
todos nós foi impressionante, trabalhámos todos 
para o mesmo fim e foi fantástico.

E a equipa era constituída por quem?

Éramos vinte e quatro enfermeiros, médicos, 
anestesistas, cirurgiões, técnicos operadores. Era 
a equipa mínima para constituir um hospital de 
campanha.

Em Pedrógão também montaram um hospital 
de campanha?

Não, a nossa intervenção em Pedrógão foi 
diferente, no contexto de uma intervenção mais 
comunitária. 

Formámos equipas comunitárias, na área da 
saúde, e íamos a todos os locais que foram 
abrangidos pelo incêndio. Todas as áreas da vida 
das pessoas foram afetadas. Houve mortes de 
pessoas muito próximas, de aldeias que já tinham 
a problemática de estarem desertas e serem 
pessoas na sua grande maioria de idade 
avançada, de isolamento social e outras  
problemáticas sociais que já existiam. Tentar 
salvaguardar tudo o que era o contexto pessoal e 
social e ambiental levou a que houvesse uma 

intervenção na área da saúde e não só, até na 
área espiritual nós tivemos de fazer intervenção, 
para tentar minimizar todo o sofrimento que as 
pessoas traziam. 

Para isso, foi necessário identificar todos estes 
problemas e envolver toda a comunidade, todos 
os meios no sentido de ajudar estas pessoas. Por 
exemplo, posso frisar - para dar um exemplo de 
algo mais prático e que me afetou em termos 
emocionais - que as pessoas não estavam 
preocupadas por elas, enquanto pessoas, mas 
pelos seus animais. As pessoas foram afetadas de 
todas as formas e quando nós íamos de casa em 
casa identificar as problemáticas de cada pessoa 
que aí vivia, as pessoas não focavam os 
problemas pessoais, eram os animais - de terem 
ou não alimentação para os animais que 
sobreviveram, de os seus quintais terem sido 
afetados e serem esses os seus meios de 
sobrevivência. 

Tivemos de fazer aqui uma intervenção 
multidisciplinar e multi-institucional, no sentido 
de poder salvaguardar todas as fragilidades 
destas pessoas. Tivemos de formar várias equipas 
e andar de porta em porta a identificar estes 
problemas. Claro que não poderiam deixar de 
estar presente os enfermeiros, que eram as 
pessoas fulcrais para poder gerir tudo destas 
situações, o que já é, efetivamente, o que nós 
fazemos na prática, enquanto equipas de 
cuidados de saúde primários.

Não sei se quer acrescentar alguma questão 
que não tenhamos abordado.

Sim, há só uma questão. No Dia Mundial da 
Saúde Mental [10 de outubro] apelou-se ao que é 
cuidar de nós próprios, e eu acho que esta 
questão está muito presente na classe de 
enfermagem, esta questão de estarmos 
disponíveis para ajudar e de fazermos tudo em 
prol do outro e esquecermo-nos, muitas vezes, de 
nós próprios. E isto, nas missões humanitárias, é 
muito importante. 

Como focava há bocadinho, temos de ter atenção 
à nossa segurança e à segurança dos que estão 
connosco, enquanto equipa, para podermos 
ajudar os outros. E, muitas vezes, não pensamos 
em nós e não tratamos da nossa saúde física e 
mental e é importante que também tenhamos 
este foco. 
Quando intervimos nestes contextos de catástrofe 
nós, de imediato, temos a adrenalina no alto e 
damos as respostas que achamos que são as 
necessárias e que estão identificadas. E depois há 
a outra questão, que é o de tratarmos de nós 

próprios, da nossa saúde, porque, efetivamente, 
em termos emocionais, mexe imenso. E é 
importante que tenhamos um espaço e que 
procuremos, cada um, o seu espaço e procurar ir 
buscar energias novamente se houver outras 
emergências para intervir. E isto não é falado 
muitas vezes, é omitido e eu acho que é 
importantíssimo, termos a noção que temos de 
nos tratar. 

Há uma frase que devemos ter sempre presente, 
em todas as situações da vida, e que é muito 
esquecido: Para cuidar dos outros temos de 
cuidar de nós próprios. 

Devemos ter isto em conta, enquanto pessoas. E 
então como profissionais de saúde isto deve estar 
mesmo muito presente. Passamos por situações 
emocionais que, no momento, conseguimos dar a 
resposta mas depois faz-nos pensar. 

Quando cheguei a Moçambique, fui confrontada 
com alguns contextos que, no nosso país, não 
temos, nomeadamente a fome, e isso alterou-me 
bastante. Estarmos em países onde a necessidade 
humana básica não está garantida choca. E 
depois vem este bichinho, esta vontade, de saber 
como poderemos ajudar mais e como poderíamos 
tentar suprir esta necessidade, que é básica e que 
é impensável, para nós. E termos de lidar com 
todas estas emoções e estes sentimentos não é 
muito fácil.

Mas têm recursos para fazer face a essas 
emoções no período pós intervenção?

Isto começa logo no período em que se está 
nesta envolvência da intervenção em crise 
humanitária. 

Temos de ter logo atenção para que, na 
equipa, exista espaço para as pessoas falarem 
sobre aquilo que aconteceu durante o dia, o 
que chocou mais ou menos. E deve haver 
abertura, em equipa, para podermos falar das 
situações. Esta devia ser prática corrente, não 
só na intervenção em crise, mas também no 
nosso dia-a-dia e, muitas vezes, é esquecido. 
Até porque isto contribui muito para o bom 
ambiente de trabalho, esta possibilidade de 
poder falar sobre os pontos positivos e os pontos 
negativos do dia. Na intervenção humanitária, é 
importante que isso possa acontecer e que seja 
preservado. Nas equipas de que faço parte, talvez 
também por ser especialista na área da saúde 
mental, eu faço questão que isso aconteça. 

No pós intervenção, há a questão de tirarmos um 
tempo para nós próprios e para o que gostamos 
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Pode falar-nos um pouco sobre o seu 
histórico, no contexto da participação em 
missões humanitárias internacionais?

Sou enfermeiro desde 2009, em cuidados 
intensivos, no Centro Hospitalar de Leiria, e sou, 
desde os meus 18 anos, voluntário da Cruz 
Vermelha Portuguesa. A minha primeira missão 
foi no âmbito da AMI, que tinha um programa de 
enfermagem em que os estudantes de 
enfermagem, no último ano, se podiam 
candidatar e eu, logo em 2009, quando terminei, 
ingressei nesse projeto da AMI, em Cabo Verde, 
e fiz a minha missão na Ilha do Fogo. Essa 
missão tinha dois caracteres, um caráter 
formativo e um de suporte da urgência da Ilha 
do Fogo. 

Depois disso, em 2019, houve o ciclone Idai, em 
Moçambique e, no âmbito da cooperação 
internacional aos PALOP, o Senhor Presidente da 
República, o Professor Marcelo Rebelo de Sousa, 
decidiu fazer uma missão humanitária em 
parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa, para 
assegurar cuidados de emergência. Começou no 
dia 27 de março e durou até ao dia 30 de abril. 
Foi uma missão que, inicialmente, foi de 
emergência e se transformou depois também 
numa missão de formação porque durou, com 
várias rotações, até agosto desse ano, 2019. Eu, 
apesar de ter estado no local como enfermeiro a 
prestar cuidados, posteriormente, e porque já 
estava há muitos anos na Cruz Vermelha, fiquei 
também responsável, à distância, por garantir a 
reestruturação e requalificação do espaço do 
Centro de Saúde Macurungo, que foi onde 
ficámos, na Beira, e pela compra de 
equipamentos e de gestão porque deixámos um 
edifício novo, construído e com todos os 
equipamentos necessários para a continuidade 
dos cuidados.

Além desta missão, em 2020, no âmbito da 
Covid-19, em parceria com o Ministério da 

Administração Interna, e num programa de 
cooperação aos países PALOP e Timor Leste, a 
Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos - 
da qual eu também sou membro dirigente - 
encetou um conjunto de missões nesses países, 
incluindo na Guiné-Bissau, onde já fui duas 
vezes. 

É uma missão que tem caráter formativo e de 
apoio à estruturação de suporte de um circuito 
de doente crítico e, mais recentemente, em 
outubro, regressei a Moçambique, ainda ao 
abrigo deste acordo de cooperação. Comecei 
em Moçambique no Hospital Central de Maputo. 
Nestas missões, que duram 3 anos, iremos lá de 
3 em 3 meses, para fazer suporte, formação à 
distância e formação presencial e 
acompanhamento.

Diria que alguma destas missões teve um 
cariz mais relacionado com alterações 
climáticas?

Sim, a missão resultante do ciclone Idai, que 
resultou de alterações climáticas, genericamente 
falando, sendo um evento atmosférico isolado, 
mas que resulta de alterações climáticas 
prolongadas. 

Sente que esse tipo de missões tem 
necessidades mais específicas ou quando 
participa em missões humanitárias as 
necessidades e aquilo a que tem de 
responder é semelhante, a nível de 
emergência?

Não são semelhantes, há vários tipos de missões 
humanitárias. Há missões humanitárias de cariz 
formativo, em que o nosso objetivo é formar 
pessoas, acompanhá-las, dar suporte, há missões 
que não são em contexto de catástrofe e há 
missões de emergência, em que vamos dar 
apoio em situações inóspitas, inusitadas, que 
levaram a uma situação de emergência, seja em 
cuidados de saúde, seja em cuidados de higiene, 
familiares ou psicológicos. 

Esta que fiz em Moçambique foi de cariz de 
emergência, porque resultou de um ciclone, em 
que foi necessário intervir para prestar cuidados 
de socorro emergentes, primeiros socorros e 
sobrevivência às pessoas que estavam numa 
situação precária. Até porque o ciclone foi 
domingo e nós chegámos uma quinta-feira, 

fomos os primeiros a chegar e foi esse o nosso 
intuito, salvar. Se bem que a palavra salvar... 
Eu gosto mais da palavra cuidar, mas foi no 
sentido emergente de salvar pessoas e 
prestar cuidados de saúde emergentes, o que 
é uma dimensão gigantesca. Mas não estamos 
a falar só dos cuidados diretos de 
enfermagem ou médicos. Estamos a falar de 
cuidados necessários de água potável, de 
apoio psicológico. As nossas equipas 
normalmente são multidisciplinares, muito 
nesse sentido.

Fez agora uma distinção muito interessante 
entre cuidar e salvar. Isso vai ao encontro 
daquilo que é o papel dos enfermeiros? E 
que papel é esse, nesse tipo de missões?

Sim, é o papel do enfermeiro e devia ser 
também dos outros profissionais de saúde. 

Eu distingo porque nós não andamos 
propriamente a salvar ninguém, nós andamos 
cá a cuidar e a prolongar a vida o máximo que 
conseguimos, porque o corpo é uma máquina 
e quando tem de entrar em falência - e se 
tiver mesmo de entrar em falência - nós 
conseguimos, até certo limite, recuperar essa 
pessoa, mas há um limite. Se nós soubermos 
cuidar melhor, podemos cuidar também na 
morte. Isso também é o nosso papel. 

Hoje em dia, temos os cuidados paliativos, e 
agora já se começam a fazer missões paliativas, 
como ainda houve há pouco tempo para 
Moçambique. Os cuidados paliativos 
demonstram isso, nós cuidamos também na 
morte, cuidamos numa situação de emergência. 
Nestes países, cuidar numa situação de 
emergência, além de englobar a prestação de 
cuidados físicos que as pessoas necessitam, 
também é estar lá para as ouvir. Nós não somos 
psicólogos, mas não deixamos de fazer também 
essa função, estar lá para a ouvir, para a cuidar 
na amplitude das suas necessidades. Como ser 
biopsicossocial que nós somos, necessitamos de 
grande amplitude de cuidados. É verdade que 
também há muita necessidade de cuidados 
físicos. 

Em Moçambique, posso dizer-vos que nós 
tínhamos muitas necessidades, a nível de feridas, 
de auxiliar nos partos. E os partos são um bom 
exemplo do cuidar. As mães que já têm muitos 
filhos necessitam ali de um suporte, de carinho. 
Numa cultura como a de Moçambique, as avós 
são as patronas da família e tomam muitas 
decisões sobre estas mulheres grávidas e temos 
de saber gerir isto. Tudo isto é cuidar, gerir as 

relações familiares, explicar que não é por o 
parto ser de cesariana que a mulher deixa de ser 
melhor esposa ou melhor mãe. Apesar de serem 
aspetos culturais próprios, podemos ter um 
papel nisso, sem desrespeitar a cultura, como é 
óbvio. Tudo isto é cuidar, não é só salvar. Vamos 
para uma multiplicidade de cuidados. 

O que o levou a querer participar em 
missões deste género?

Eu acho que desde pequenino que me identifico 
com o cuidar. Eu escolhi ir para enfermagem, 
não por não poder ir para outra coisa, mas muito 
incutido pela minha mãe, que já era socorrista da 
Cruz Vermelha desde que eu era pequenino. 
(risos) Noutros tempos, agora não seria 
concebível que a minha mãe me levasse na 
ambulância, à frente, enquanto a minha mãe ia 
atrás, quando não tinha onde me deixar. E este 
bichinho foi-se introduzido em mim. 

E escolhi a Cruz Vermelha Portuguesa pelos seus 
princípios, apesar das missões humanitárias não 
serem tanto no seu âmbito. Quem conhece bem 
os princípios da Cruz Vermelha e da Federação 
Internacional conhece que as missões são o 
grande papel da Federação Internacional, é 
talvez a entidade internacional com mais 
apetência para estas missões, não 
especificamente a portuguesa. E, desde então, 
que tinha alguma curiosidade. 

Na faculdade, e muito graças a um professor que 
infelizmente já não está entre nós, o Professor 
Ricardo Martins, que falava sobre estes assuntos, 
sempre me interessei e procurei mais. Depois, 
houve aquela oportunidade, através da 
Faculdade, de ir pela AMI, que suscitou em mim 
uma grande curiosidade e um enorme prazer 
porque o nosso trabalho lá foi muito 
recompensador. 

Nós chegamos a um sítio, recém-formados, 
sabemos muito pouco, e chegamos lá e somos 
enfermeiros como os outros e temos de fazer um 
pouco de tudo. Eu relembro-me que, no 
primeiro dia, quando lá cheguei, nunca tinha 
prestado cuidados de saúde e deixaram-me 
sozinho numa sala de espera com sete pessoas 
para suturar, coisa que nem é uma prática 
comum dos enfermeiros aqui em Portugal. Uma 
pessoa desenrasca-se, e acho que isso foi muito 
bom para mim enquanto profissional de 
enfermagem para crescimento e desenvolveu em 
mim esta vontade de ajudar pessoas que 
realmente precisam. 

Vamos ser realistas. Nós, no hospital - não 
especificamente no que trabalho, onde 
recebemos muitas pessoas que precisam mesmo 
-, mas a população portuguesa está mal 
habituada em termos de acesso aos cuidados de 
saúde. Eles vão muito ao hospital e é por isso 
que temos problemas graves nas nossas 
urgências, temos muita gente que não precisa 
verdadeiramente de nós, precisa de outro tipo 
de cuidados que não os hospitalares. Então, ali, 
nas missões humanitárias, qualquer que seja a 
dimensão, eles precisam mesmo, mesmo de nós. 

E eu comecei a gostar muto porque achei 
também que podia fazer a diferença. Nas 
missões humanitárias, nalgumas, existe aquela 
estratégia de irmos e fazermos por eles e eu 
gosto mais de ir e ensinar a fazer. É mais 
inteligente ensinar a pescar do que dar o peixe, 
digamos assim. Nestas missões que são de 
cooperação PALOP, do Ministério da 
Administração Interna e do Instituto Camões, é 
exatamente isso que fazemos e tem sido muito 
revigorante. Nós não vamos propriamente para 
uma situação de emergência, apesar de estarem 
quase sempre em situação catastrófica, naqueles 
hospitais. Nós vamos para os ajudar e ensinar a 
pescar. Quando vou agora nestas missões, levo 
um bocadinho do que eu sei, e acompanha-o à 
distância. Posso dizer-vos que têm o nosso 
contacto WhatsApp e se acontece alguma 
situação em que não sabem o que fazer ou se 
têm dúvidas contactam e fazemos uma 
videochamada para os ajudar. Isso é muito mais 
útil, nestes países, do que ir lá, fazer, tratar, e vir  
embora e voltar tudo ao que estava 
anteriormente. Não é esse o meu intuito com as 
missões. 

Apercebi-me disso na primeira missão porque 
era uma missão em que, na urgência, tínhamos 
esse cariz de fazer, porque eles tinham essa falta, 
mas também tínhamos a missão de ir formar os 
professores na área da higiene pessoal, para 
ensinar às crianças, para reduzir as parasitoses 
principalmente, e vi que isso era mais produtivo 
do que aquilo que eu fazia na urgência. Na 
urgência, tratava aquelas pessoas, naquele 
momento, mas não estava verdadeiramente a 
ajudar os meus colegas porque não estava a 
colaborar com aquilo que era o meu 
conhecimento e a que eles, infelizmente, não 
têm acesso porque têm pouco acesso à 
informação, à escolaridade e ao 
acompanhamento. 

As missões que eu gosto de fazer agora são 
estas, em que podemos fornecer ferramentas, 
digamos assim. 

Há pouco, disse que o ciclone aconteceu um 
domingo e saíram na quinta-feira. Que tipo 
de preparação é que existe para estas 
missões?

Agora já tenho uma preparação diferente e já 
preparamos as pessoas para aquilo que vão 
encontrar, há todo um suporte. Para ser honesto, 
nessa, foi um bocadinho como o típico 
português. Nós, principalmente os enfermeiros, 
com uma tesoura, uma espátula, um rolo de 
adesivo, fazemos uma cabana, e foi mais ou 
menos isso que fizemos. (risos)

Juntámos 21 profissionais, entre médicos e 
enfermeiros, e fomos. E a prova de que éramos 
inexperientes é que não levámos logísticos e 
estivemos uma semana com metade da equipa a 
prestar cuidados e a outra metade a montar um 
hospital insuflável, em tendas insufláveis. E seria 
de supor que tivéssemos pensado que 
precisávamos de logísticos para montar as 
tendas e montar os equipamentos para 
prestarmos cuidados e, na realidade, não 
pensámos. A Federação até achou, na altura, 
que nós não íamos conseguir, que por sermos 
inexperientes e não levarmos logísticos, que 
íamos desistir e que iríamos voltar para trás. Mas 
o português, que é resiliente, ao fim de uma 
semana tinha o hospital de campanha 
montado, com uma sala de emergência, ao 
ponto de ficarmos nós responsáveis por 
socorrer todos os elementos das missões que 
lá estavam e que foram chegando entretanto 
porque éramos os que tinham melhores 
condições e melhor material. Isto graças aos 
portugueses, que se disponibilizaram a contribuir 
para uma conta, que se abriu nesse dia, e que, 
passado uma semana, tinha 3 milhões de euros e 
que contribuiu para ajudar este povo. 

Nessa altura tivemos zero preparação. Posso 
dizer que tivemos nós de descarregar à mão, 
porque não sabíamos que não íamos ter meios 
lá, trinta e duas toneladas de material do avião, 
numa pista de aterragem, com 42ºC à sombra. 
Na primeira noite, não tínhamos onde dormir. 
Graças aos portugueses benfeitores que lá 
estavam, dormimos numas instalações de um 
hotel abandonado. E foi assim e fez-se e fez-se 
muito bem. 

Se formos uma outra vez já vamos diferentes e 
com outra preparação, mas, naquela altura, o 
que houve foi uma vontade enorme de ir. E um 
dia no Centro de Saúde da Amadora, para a 
vacinação obrigatória.

mais de fazer, para repormos energias a nível 
físico e a nível mental, porque é necessário que 
isso aconteça. É tão importante a preparação para 
irmos, que é uma coisa rápida e que tem a ver 
com a nossa saúde, com a vacinação, etc, a 
medicação que se tem de fazer para o contexto 
em que nós vamos, mas também o durante e o 
pós. Por exemplo, de Moçambique cheguei com 
uma pneumonia, tive de fazer tratamento. Temos 
de valorizar a nossa saúde enquanto técnicos.

Enquanto estive na coordenação das equipas de 
voluntariado na intervenção em Pedrógão, mais 
concretamente em Castanheira de Pêra, tivemos à 
volta de 700-800 voluntários, não todos de uma 
só vez, mas pelo menos uns 100 por dia. Era 
importante também tratar das situações 
emocionais das equipas de voluntariado. E como 
é que fizemos isto? Todos os dias, à noite, 
juntávamo-nos em convívio, depois do jantar, e 
havia espaço de música, espaço para as pessoas 
poderem falar, por setores, daquilo que mais os 
marcava durante o dia e isso também é 
importante para manter a saúde mental das 
pessoas. 

Efetivamente, às vezes, voluntariamo-nos para 
trabalhos para os quais podemos não estar 
capacitados, não ser o momento para poder estar 
nessa situação. Há pessoas que conseguem gerir 
melhor as suas emoções e há pessoas que não as 
conseguem gerir e que têm mais dificuldade em 
estarem neste contexto. E essas têm de ser 
ajudadas ou então têm que ser convidadas a não 
fazer parte destas equipas.

enfermeiros com voz
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Desde 1991 que a Carreira de Enfermagem tem 
paridade, à data, com a Carreira Técnica e a 
Técnica Superior da Administração Pública. Na 
categoria de enfermeiro e de enfermeiro 
graduado, os escalões eram os da carreira técnica 
da Administração Pública (bacharéis) e, a partir do 
início da categoria de especialista até ao 
penúltimo escalão de supervisor, havia a 
correspondência com a Carreira Técnica Superior 
da Administração Pública. Assim, os licenciados 
em enfermagem e os licenciados da Administração 
pública estavam equiparados e em paridade, à 
exceção do último escalão de supervisor, que 
estava abaixo daquela carreira. 

Na alteração pontual da carreira em 1998 
conseguimos essa paridade e a valorização dos 
topos de todas as categorias (graduado, 
especialista e, naturalmente, supervisor), tendo-se 
tornado automática a passagem à categoria de 
graduado ao fim de seis anos. 

Após quase um ano de negociações, em 1998, a 
nossa carreira foi publicada, em 30 de dezembro, 
e, em resultado das negociações no âmbito da 
Administração Pública que envolveram 13 mesas 
negociais o Governo publicava em 18 de 
dezembro, o resultado das negociações nos 
termos seguintes:
     
“Com o acordo salarial de 1996 e compromissos 
de médio e longo prazo, o Governo 
comprometeu-se a proceder à revisão do 
regime de carreiras da Administração Pública, 
designadamente mediante a extinção e ou fusão 
de carreiras, a sua estruturação e 
enquadramento indiciário, em correspondência 
com os conteúdos funcionais e exigências 
necessárias ao seu exercício, as formas e prazos 

de acesso e as condições de 
intercomunicabilidade.
Não visando a criação de um novo sistema de 
carreiras, nem um novo sistema retributivo para 
a função pública, pretendeu-se, ainda assim, 
introduzir mais justiça relativa no sistema 
vigente, dando-lhe coerência e equidade, e 
melhorando as condições para um acesso mais 
fácil no percurso da carreira dos funcionários.

Em resultado do complexo trabalho efetuado, e 
de prolongadas e intensas negociações com as 
organizações sindicais subscritoras do Acordo 
para 1998 - cujos relevantes contributos devem 
ser realçados - foi possível acordar num 
conjunto de soluções, vertidas neste texto 
legal, que dão corpo aos objetivos enunciados: 
valorizam-se carreiras, simplifica-se o sistema, 
reforça-se a qualificação da Administração 
Pública, criam-se condições para operacionalizar 
a intercomunicabilidade entre carreiras, 
valoriza-se o papel da formação profissional no 
contexto do racional aproveitamento dos 
recursos próprios da Administração, garante-se 
mais justiça e equidade no sistema de carreiras.

Os princípios e as soluções definidos no 
presente diploma, incluindo a produção de 
efeitos, serão tornados extensivos às carreiras 
de regime especial ou com designações 
específicas, cujo desenvolvimento indiciário se 
aproxime de forma significativa às carreiras de 
regime geral.
Prossegue, assim, o esforço político, técnico e 
financeiro do Governo com o objetivo de dotar 
o país de uma Administração Pública mais 
eficaz, servida por profissionais qualificados, 
dignos e mais motivados para o esforço de 
modernização nacional que constituiu o desafio 
na viragem deste século.”

O SEP em FOCO deste número é dedicado 
exclusivamente ao trabalho desenvolvido no 
setor privado e social. Este setor inclui os 
diferentes grupos e hospitais privados, as 
IPSS, as Misericórdias, a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, a Rádio Televisão 
Portuguesa e inclui também novos desafios, 
como o da Cruz Vermelha Portuguesa 
(Associação Humanitária), com as 
Mutualidades, e todas as outras unidades 
onde ainda não negociámos qualquer 
Instrumento de Regulamentação Coletiva de 
Trabalho. 

E ninguém melhor do que o Enfermeiro Jorge 
Rebelo, o dirigente do SEP à frente desta 
área (há tantos anos que já quase nem se 
lembra quando começou) para servir de guia.

Começamos no futuro. Como antecipas o setor 
privado no espaço de dez anos?

Neste momento, vejo o setor privado da saúde 
ainda como um complemento ao Serviço Nacional 
de Saúde. Na prática, o privado, no seu 
conjunto, é alargado e muito diversificado e tem 
alicerçado o seu desenvolvimento nas 
fragilidades e na desorganização do SNS. O 
setor é, como disse, muito diversificado e alargado 
na sua oferta cobrando às pessoas a rapidez do seu 
serviço. Portanto, e sem querer ser redutor, vejo o 
setor privado como consultas, transplantes, 
cirurgias, exames e serviços de âmbito social e de 
saúde a pessoas mais idosas e com alguma 
incapacidade física ou mental. Penso que o setor 
privado, em sentido lato, irá ter um grande 
desenvolvimento, mesmo que não tenha a mesma 
forma que hoje tem.

Recordo que, há uns anos, o setor privado, como 
área de negócio, era feito por pequenas clínicas 
quase de ”vão de escada” e, lentamente, 
passámos a ter os grandes Grupos, não só 
nacionais, mas também internacionais a tomar 
conta do “negócio”. Isto é o setor privado, puro e 
duro. O negócio desenvolve-se quando existe 
procura e os utentes querem respostas.

Cada vez mais se fala em doença, toda a gente 
tem doenças e, se não as têm, o marketing vai 
encarregar-se de lhes encontrar uma. Estamos 
muito focados no corpo, no individual, mas, à 
medida que vamos envelhecendo, temos cada vez 
mais doenças e incapacidades. Aparece então todo 
aquele setor maioritariamente dominado pelas 
Misericórdias, pelas Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (IPSS), pelas Mutualidades e 
por alguns pequenos grupos privados que 
“oferecem” a melhor “casa de fim de vida”. 
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Ou seja, um ano de negociações que “antes de 
ser já era”, porque em 18 de dezembro foram 
publicadas as carreiras técnica e técnica superior 
com valores superiores ao resultado da 
negociação específica dos enfermeiros. 
Em resultado, avançámos com a imediata 
exigência da abertura de um processo negocial, 
em 1999, que aconteceu em março, e levou à 
publicação das alterações pontuais à carreira, em 
outubro desse ano, com o Ministério da Saúde a 
assumir o seguinte:

“Na sequência das alterações já introduzidas 
pelo Decreto-Lei 412/98, de 30 de dezembro, e 
na esteira do princípio vertido na norma do n.º 
4 do artigo 19.º do Decreto-Lei 437/91, então 
consonante com o disposto no n.º 4 do artigo 
6.º do Decreto-Lei 498/88, de 30 de dezembro, 
importa agora conformar de igual modo aquela 
norma com o disposto nos n.ºs 1 e 3 do artigo 
6.º do supra Decreto-Lei 204/98. Procede-se 
ainda, pelo presente diploma, a reajustamentos 
pontuais da tabela indiciária desta carreira, 
conforme acordo subscrito pelo Governo e a 
Comissão Negociadora Sindical dos Enfermeiros 
(Sindicato dos Enfermeiros Portugueses e 
Sindicato dos Enfermeiros da região Autónoma 
da Madeira).”

Este processo não difere em nada do processo 
com o qual estamos atualmente confrontados. 
O governo decidiu, e bem, melhorar as posições 
remuneratórias da Carreira Técnica Superior da 

Esta é uma realidade que se expande. Ao mesmo 
tempo, está concentrada em três ou quatro 
Grupos, uns regionais e outros a nível nacional, 
deixando o apoio e a institucionalização das 
pessoas em final de vida para instituições de 
âmbito social, sejam elas Misericórdias ou não.

O Estado tem interesse nisto. E porquê? Porque 
lhe sai mais barato! 

Apesar de serem funções sociais do Estado, e 
destas serem da sua responsabilidade, o Estado 
passou, ou delegou, a sua responsabilidade nas 
IPSS e Misericórdias que, sem fins lucrativos, 
poderiam resolver os problemas sociais e de apoio 
a pessoas idosas e frágeis, mas sem dispensar os 
necessários créditos para contratar os recursos 
humanos necessários. A contratação coletiva e a 
relação destas entidades com os seus 
trabalhadores tem sido miserabilista.

Há também outro dado, que é importante realçar e 
que passa pela própria Comunicação Social e no 
que ela transmite que, como sabemos, molda o 
comportamento das pessoas, na sua formação 
em geral e no desejo que provoca de compra de 
consultas e exames, como se já estivéssemos 
doentes. Falta-nos a segurança que os cuidados 
de saúde primários devem dar às pessoas.

Esta alienação vai no sentido de parecer que cada 
um é detentor de um máximo de consultas e 
exames, independentemente do tipo de exames. E 
é isto que ajuda o privado a crescer. Todos nós 
dizemos que é preciso as pessoas serem mais 
letradas no âmbito da saúde mas, na realidade, o 
que alguns órgãos de Comunicação Social fazem é 
alienar as pessoas no que à promoção da saúde diz 
respeito. Por exemplo, nos programas da manhã, 
na televisão, quando aparece lá alguém a falar 
sobre esclerose múltipla ou outra doença qualquer, 
o que se constata é o aumento da procura de 
especialistas dessa área e de pessoas que, face ao 
que ouviram na televisão, começam a ser um poço 
de doenças. E todos nós somos um poço de 
doenças. Ora, a doença é uma forma de 
financiamento do setor privado. 

Por isso, eu acho que o negócio vai expandir-se, 
para mais com esta situação do Serviço Nacional 
de Saúde, onde não se investe no âmbito dos 
cuidados de saúde primários. São as dificuldades 
de acesso, é a Comunicação Social e é um 
conjunto de outras situações que levam também  
ao crescimento do setor social. 

Nesta dicotomia público/privado, como é que 
isso se vai refletir ao nível dos profissionais de 
saúde, nomeadamente dos enfermeiros? 

Bem, eu estou a falar com o conhecimento de 
alguém que foi criado numa determinada época e 
teve uma determinada formação e, provavelmente, 
não estou capacitado para falar sobre os jovens e 
sobre aquilo que os jovens pensam, mesmo no 
âmbito da sua formação. 

Quando comecei a trabalhar, no meu primeiro 
estágio, no meu primeiro ano, eu entrava num 
hospital e os Enfermeiros e os utentes tratavam-me 
logo por enfermeiro e isso era uma forma de nos 
englobar, aqueles velhos tentavam-me englobar 
naquilo que era aquele conjunto. Agora dizem: 
“Você tem de ser um empreendedor, tem de ser 
melhor do que o outro.” No passado, não se 
pensava desta forma e o privado claro que vai 
explorar isto. 

Aquilo que tínhamos como igual vai desaparecer 
tendencialmente, levando a lutas entre 
enfermeiros. Eles veem que os seus pares, os 
médicos, funcionam dessa maneira, cultiva-se o 
individualismo apesar de terem uma base comum. 
Nós não tínhamos isso. 

Quando fizemos a construção do desenvolvimento 
da profissão - e estamos a falar de toda a década 
de 80 - fizemos acontecer um conjunto de 
modificações, que foram fruto do que os nossos 
anteriores colegas tinham desenvolvido, e nisto 
éramos um corpo. Tanto éramos um corpo que 
fizemos um Regulamento do Exercício Profissional 
dos Enfermeiros e uma Ordem. Hoje, não sentimos 
este fator de agregação, e isso também tem que 
ver, se calhar, com aquilo que é a construção dos 
jovens e naquilo que a academia, as escolas, lhes 
apontam como caminho de desenvolvimento. 

Como vai ser no futuro? Não sei. 

O que eu desenvolvo, enquanto membro do SEP, é 
a contratação coletiva. Mas falar de contratação 
coletiva no abstrato não quer dizer nada.

Para se falar disto tem de se falar de negociação e 
de trabalhadores que, neste caso, são enfermeiros 
disponíveis e conscientes do que querem contratar 
e da relação com as entidades patronais. Para 
haver uma negociação, os enfermeiros que estão 
no processo negocial têm de saber, em primeiro 
lugar, o que são. Mais do que saber se querem 
mais 20 euros, têm de saber o que são. Porque, 
quando o enfermeiro vai falar com a entidade 
empregadora, esta está munida de advogados, de 
legislação, mas não está munida do conhecimento 
daquilo que os enfermeiros podem e devem fazer, 
ou seja, o que é ser enfermeiro. Quando isto não 
existe e quando nós não valorizamos a nossa 
essência, como corpo de conhecimento e de 
experiência, dificilmente conseguiremos atingir os 

nossos objetivos. É deveras importante saber o 
que é que nós somos na sociedade e no mundo, 
enquanto profissionais, Se nós não tivermos isto 
como central poderíamos dizer que, num processo 
negocial, poderemos ser substituídos por um 
qualquer advogado.

E isso tem que ver com o contexto em que se 
trabalha?

Tem que ver com o contexto em que se trabalha, 
sim. Aqui, volto outra vez à questão da nossa 
socialização no local de trabalho. Nós, 
antigamente, quando começávamos num hospital 
ou numa unidade, os mais velhos “faziam-nos 
entrar” na filosofia da instituição e havia quase que 
uma absorção do que os mestres nos ensinavam e 
os exemplos que nos davam, sem, contudo, 
descurar os momentos de reflexão sobre estes 
processos empíricos e, por vezes, não formais de 
desenvolvimento de autonomia profissional. Havia 
uma filosofia criada e sedimentada ao longo de 
anos com o objetivo de nos fazer crescer como 
trabalhadores enfermeiros.  

Face a esta situação atual de grande volatilidade 
em termos dos locais de trabalho e de andarmos a 
saltar e não haver um processo de 
desenvolvimento e de agregação não se entra na 
filosofia. Tive um exemplo na minha vida. Quando 

transitei de hospital e mudei de instituição, houve 
um médico que me perguntou de que hospital eu 
vinha, e se era dos Hospitais Civis de Lisboa, se 
vinha dos hospitais democráticos. Mesmo sem 
perceber, trazia um conceito e uma forma de estar 
diferente de outros que vinham de outros sítios e 
era interessante perceber isso. Eu trazia a filosofia 
de trabalhar em hospitais democráticos, como dizia 
o médico, outros colegas traziam outra forma e 
assim íamos construindo o nosso desenvolvimento 
como trabalhadores e como enfermeiros inseridos 
numa organização. 

Hoje, com esta coisa de estar agora aqui e 
depois ir para ali, e o contrato ser aqueloutro, 
esta sequência pode prejudicar-nos. O privado 
privilegia alguns e os outros são instrumento 
dos que têm privilégio. Ou seja, uns privados 
querem um conjunto de enfermeiros que, neste 
caso, possam fazer enquadramento e coordenação, 
e esses preservam-nos para ficar, mas em função 
da filosofia que o próprio privado criou e que se 
centra naturalmente no lucro. Depois, tem um 
conjunto de outros, que vão utilizando, sejam eles 
prestadores de serviço, sejam eles jovens 
profissionalmente. 

No privado, valorizam muito a imagem e vendem 
imagem, como outros setores de serviços, lojas e 
supermercados. O privado tem diversas facetas, é 
uma espécie de polvo com diferentes tentáculos e 
uns funcionam de uma maneira e outros funcionam 
de outra. 

Do ponto de vista sindical, temos de estar alerta. 
Temos de conhecer bem o nosso contexto, as 
pessoas com quem estamos a trabalhar, com quem 
vamos negociar, para, eventualmente, podermos 
atingir os objetivos que pretendemos e que têm 
que ver com as melhores condições de trabalho 
para os enfermeiros. O que é difícil, digo-vos já.

Há aqui o risco de existir, agora ou a médio e 
longo prazo, uma certa demonização do setor 
privado em relação ao setor público, de 
desfasamento entre a interpretação que temos 
do setor privado face ao que os profissionais 
querem ter e saber?

A pior coisa que podemos fazer é demonizar 
seja o que for. Quando nós entramos na 
demonização, tornamo-nos vítimas do próprio 
demónio. 

É claro que o privado é concorrencial, mas a pior 
coisa que podemos fazer é dizer que todo o 
privado é mau. E isso é uma coisa que, às vezes, se 
diz, em termos sindicais. Não pode ser porque, na 
realidade, o privado tem determinados objetivos e 
esses objetivos são provavelmente diferentes 
porque têm que ver com o lucro. 

O que eu pretendo, como enfermeiro, é que me 
deem a autonomia e a capacidade que eu quero 
em termos do trabalho. Quando nós demonizamos 
alguém, a pessoa fecha-se e torna-se efetivamente 
demónio e acaba por nos destruir e impede que 
façamos qualquer coisa. Na relação contratual, as 
partes não são iguais e o trabalhador é sempre a 
parte mais vulnerável.

Não posso entrar nesta situação de que o público 
é bom e é tudo bom, porque não é, tem imensas 
falhas. Mesmo o público está a ir buscar muitas das 
práticas do setor privado e nós continuamos a dizer 
que ele é bom, não percebendo que estão a ser 
introduzidas no setor público coisas que não 
deviam ser introduzidas. Temos de perceber o que 
é que o privado quer e como quer, para, então, 
nós também, deste lado, enquanto sindicato, 
conseguirmos atingir os nossos objetivos.

O privado é basicamente doença e centra-se 
numa figura única, que é o médico. Então, os 
enfermeiros podem ser vistos simplesmente 
como instrumentais. Se nós conseguirmos 
demonstrar que os enfermeiros não são só 
instrumentos e que têm mais para dar, estamos a 
modificar essa visão, que os enfermeiros não são 
só fonte de despesa mas podem ser fonte de 
receita. Mas é um processo de difícil construção e 
eu não sei como isto se vai fazer.  

Penso que passa muito pela formação que se dá 
nas escolas. No passado, os senhores professores 
estavam na carreira de enfermagem e entravam, 
também eles, nesta filosofia. A partir do momento, 
e bem, em que se entrou no ensino superior, eles 
passaram a ser docentes e isto cria um 
desfasamento com a realidade. A própria formação 
existente parece-me que desacompanha os 
estudantes de enfermagem. E os estudantes de 
enfermagem têm, às vezes, como exemplo, más 
práticas ou maus comportamentos sem os 
necessários tempos de reflexão critica da prática 
de estágio. 

Na perspetiva do SEP, quais são os maiores 
desafios do trabalho do setor privado nos 
próximos tempos?

O objetivo é ir à liça a todos e não perdermos os 
que já temos. 

Não deixar entrar em caducidade muitas das 
Convenções. O principal objetivo é o sindicato 
manter-se nos processos negociais que tem e 
avançar com outros, se possível. É preciso perceber 
que há um conjunto de Grupos estrangeiros que 
estão por aí, em barda, fundamentalmente nesta 
área da terceira idade. 

És dirigente do setor privado há quanto tempo?

Já nem me lembro. Desde 2003 ou 2004, mais 
coisa menos coisa. 

Há alguma conquista que te tenha marcado mais 
profundamente?

No âmbito das Misericórdias, trezentas e tal, 
conseguimos melhorar em 2016 uma coisa que 
tinha sido feita por outros sindicatos; conseguimos 
fazê-lo para 249 Misericórdias. Claro que o desejo 
é que fosse para todas, mas no que se tem de 
pensar e trabalhar é que com isto se vai 
construindo o futuro. 

No tempo do Guterres, em 1998, fizeram uma 
chamada portaria de regulamentação do trabalho, 
ou seja, como não havia nada, houve uma decisão 
unilateral. Nós não fomos convocados, mas foram 
convocados sindicatos do comércio, de hotelaria, e 
fizeram-se coisas para os enfermeiros, não estando 
lá enfermeiros. Em novembro de 2001, fez-se uma 
Convenção e aquilo que o SEP fazia, à época, era 
passar procurações, porque se pensava que 
alguém, no âmbito da CGTP, também saberia 
defender-nos. Isso foi um erro. Porque eu só posso 
defender enfermeiros se eu souber o que é ser 
enfermeiro. Se eu não souber, não posso defender 
enfermeiros, vou só defender 20 euros ou 30 euros 
de aumento. 

E o que aconteceu em 2016 foi que, tanto as 
Misericórdias, as tais 249, como as IPSS, as 4.000, 
em 2016, equipararam os enfermeiros ao que os 
outros já eram, técnicos superiores. Isso foi uma 
grande conquista. 

A outra grande conquista, foi termos conseguido 
estabelecer, em 2016, um inovador Acordo de 
Empresa com a Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa

Os processos de construção são difíceis e, às 
vezes, muito morosos.

Não havendo, de facto, uma perspetiva de 
carreira mais contínua, como acontece no 
público, estão sempre a fazer processos com 
manchas de profissionais.

Há carreiras. Por exemplo, estamos no processo de 
construção na Associação Humanitária da Cruz 
Vermelha Portuguesa, um processo que já vem de 
há alguns tempos, com avanços e recuos. A Cruz 
Vermelha Portuguesa não tem qualquer 
enquadramento, não é IPSS, não é militar, nada. 
Porque já tínhamos construído um processo 
semelhante com outros dois sindicatos, neste caso 
concreto com a FENPROF e com o Sindicato da 

Função Pública, iniciámos o processo negocial 
depois da manifesta vontade da própria Cruz 
Vermelha Portuguesa. Estamos a falar num 
processo que começou em 2016, com avanços, 
recuos, paragens. 

Um dos pontos difíceis é que não queriam que o 
desenvolvimento dos profissionais se chamasse 
“Carreira”. “Mas porquê?”, perguntávamos. 
“Porque Carreira está associada ao setor público e 
nós não queremos o setor público”. 

Por isso, temos de ver o que temos de argumentar 
para dissociar aquilo que é a palavra “Carreira”, 
pensando em termos de enfermagem. Eles podem 
dizer que os enfermeiros são técnicos superiores e 
nós concordamos, mas com uma área específica. E 
quando nós lhes começamos a falar sobre a 
atividade ou sobre o que têm a fazer ou que 
deveriam fazer dão-nos razão. Mas para isso é 
preciso eu saber o que é ser enfermeiro.

Depois, tenho também de saber um conjunto de 
outras coisas que têm que ver com o 
enquadramento legislativo e o que a lei nos 

permite fazer, porque, do lado de lá, têm 
conhecimento disso. E quando não têm, temos de 
ter a capacidade de conhecer mais, para os 
conseguir levar ao nosso desígnio. Isto é, do ponto 
de vista da negociação, temos de perceber o 
contexto, a cultura organizacional, perceber quem 
somos e fazer propostas. 

E chegaram a alguma outra palavra para além de 
“Carreira”?

Não. (risos) Estivemos a andar à volta e vamos 
devagarinho. Os processos são lentos. 

Estou a recordar-me que, desde 2014, na Cruz 
Vermelha Portuguesa, puseram no contrato 
individual de trabalho as 40 horas. Nós dissemos 
que não fazíamos mais nada se não fossem 35 
horas, que não continuávamos a negociar sem isso. 
Se o princípio é aceite, é aceite. E como é que 
chegamos lá? Esse é muitas vezes o problema, a 
nossa pressa, é querermos logo tudo e depois não 
temos nada. Do lado de lá, nunca podem perder a 
face e nós também não. Sem abdicarmos dos 
nossos princípios, temos de encontrar soluções. 
  
Neste momento, quantos enfermeiros estão a 
trabalhar no setor privado em Portugal?

Não sei porque não há levantamentos. Nós 
podemos dizer que os hospitais privados, 75 
instituições, têm à volta de 4.000 enfermeiros. 
Depois, temos esta grande mancha que são as 
IPSS, mas haverá mais.

Por exemplo, quando, em 2006, foi criada a Rede 
Nacional dos Cuidados Continuados, o Estado 
utilizou as estruturas existentes das Misericórdias e 
das IPSS para fazerem esse trabalho, 
descentrando-as da área educativa para a área da 
saúde. E puseram lá uns enfermeiros saídos da 
escola, a trabalhar por pouco dinheiro. E isso 
também era uma forma de os hospitais começarem 
a drenar os seus doentes. 

Estamos a falar de enfermeiros mais jovens?

Sim. E isso tem um impacto concreto em termos da 
sua autonomia porque eles estão na organização 
sob a coordenação de outros profissionais, que não 
são enfermeiros. Dou um exemplo. Nos lares, 
estruturas residenciais para pessoas idosas, quem 
faz a avaliação dos graus de incapacidade não é o 
enfermeiro, é o psicólogo ou o assistente social. 
Está estabelecido que deve haver 1 enfermeiro 
para 20 utentes, dependendo do grau de 
incapacidade, ou 1 enfermeiro para 40, mas quem 
faz essa avaliação? A Segurança Social só paga 

baseada nessa avaliação. Fala-se muito da 
degradação dos lares, mas é aí que começa. 

Na pandemia, verificou-se que, nas unidades em 
que havia menos enfermeiros, houve um alto nível 
de infeção; nas unidades em que o enfermeiro ia 
pontualmente ou não tinham enfermeiros, o nível 
de infeção era ainda maior. Isto era o sinal de que 
os enfermeiros não se circunscreviam à mera 
administração de terapêutica, mas eram elementos 
de mudança de comportamentos e de 
desenvolvimento de circuitos que impediam a 
proliferação das infeções. 

Recordo também uma Convenção com a Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, em 2016. Foi uma 
Convenção inovadora, um dos grandes ganhos. 
Fruto também dos interlocutores que tínhamos, 
conseguimos implementar uma forma de 
desenvolvimento para os enfermeiros e implicar as 
decisões dos enfermeiros, no sentido da sua 
valorização. Ou seja, a sua prática tinha de estar 
reconhecida e registada e, quanto mais registos, 
mais contributos, mais subiam na estrutura 
remuneratória. 

Tendo em conta a tua experiência de 
negociações no público e no privado, quais são 
as diferenças, consequências e as dificuldades 
que mais sentes?

As negociações no público são pouco objetivas e 
nunca mais terminam. Reparem que começámos 
com a vontade de rever a carreira em 2005 ou 
2006. Os nossos interlocutores mudaram, não têm 
a mesma linguagem, as negociações são 
“kafkianas”. No setor privado, as coisas são muito 
mais objetivas e estamos perante alguém que 
pode decidir, que pode dizer que sim ou que não. 
A minha capacidade ali é tentar argumentar e 
estudar. Temos de ter conhecimento do que é a 
profissão e os profissionais, conhecer o 
Regulamento do Exercício Profissional do 
Enfermeiro e o contexto organizacional, para 
perceber também o que pretende o lado de lá. 
Chama-se a isto ser conciliador. 

O processo de negociação no privado ser mais 
objetivo e célere poderá estar ligado à lógica de 
lucro inerente que, à partida, no público não é 
prioridade?

Não. O setor privado tem normas para a 
construção e para a negociação e tem de as seguir. 
Há prazos marcados. Por exemplo, tínhamos um 
processo no Hospital da CUF Infante Santo, em 
2003 (que foi a primeira vez em que participei, 
meteram-me ali) e, até ao dia 23 de outubro de 
2003, deveriam ser feitas as denúncias das 

Convenções. Ao fim de dois anos, o processo 
morreu, porque o Código mudou. Naquela altura, 
acreditei que não iria entrar em caducidade. A 
legislação laboral mudava e eu não me tinha 
capacitado para essa mudança. Era ainda ingénuo. 

Referiste que se estava a transportar modelos 
do setor privado para o setor público, 
nomeadamente a questão de dizer que os 
enfermeiros fazem parte da despesa e não da 
receita, que o lucro vem dos médicos. Confirmas 
que também é assim no privado?

Eles têm consciência do valor dos enfermeiros, mas 
pretendem que sejam proativos, no sentido de 
apresentar propostas e projetos daquilo que são as 
suas capacidades enquanto grupo. No setor 
privado, se os enfermeiros não forem 
desafiantes e se só lá estiverem para serem os 
instrumentais de outros, rapidamente são 
substituídos por outros meios e profissionais. 

O setor privado não pode olhar para o enfermeiro 
apenas como instrumental e deve valorizar os 
enfermeiros. Eu trabalhei no privado, para duas 
consultoras, e fui apresentando propostas. 

O enfermeiro não pode só dar conselhos, o 
enfermeiro tem de vender, porque se não vender 
não é valorizado. E tudo o que é oferecido não é 
valorizado.

Administração Pública/Carreiras de grau III de 
complexidade funcional. Essa melhoria deve ser, 
no nosso entendimento, de aplicação direta aos 
enfermeiros. Não fazê-lo é continuar a 
discriminar quem está em carreiras, 
supostamente, especiais e de complexidade de 
grau III. 

Importa recordar que, em 2008, o Governo do 
Partido Socialista, com uma maioria absoluta na 
Assembleia da República, decidiu diminuir o valor 
do trabalho dos licenciados dos 1360 euros      
para os 980 euros (posição remuneratória 11) e 
que só mais tarde afirmou (já depois da 
negociação da nossa carreira, em 2009, e das 
tabelas salariais, em 2010) que nenhum Licenciado 
deveria ingressar na Administração Pública com 
um salário abaixo dos 1201,48 euros. Agora, 
aumentou  esse valor, não só na posição 15 
(início), como em todas as posições remuneratórias 
(todas vão aumentar um índice remuneratório). 

É justo que o mesmo se aplique à tabela salarial 
dos enfermeiros. 

Já pedimos reunião ao Ministério da Saúde e 
vamos lutar por isso! 

Colega,
constata a tabela abaixo que demonstra a 
discriminação em vigor perante a carreira de 
enfermagem:
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Desde 1991 que a Carreira de Enfermagem tem 
paridade, à data, com a Carreira Técnica e a 
Técnica Superior da Administração Pública. Na 
categoria de enfermeiro e de enfermeiro 
graduado, os escalões eram os da carreira técnica 
da Administração Pública (bacharéis) e, a partir do 
início da categoria de especialista até ao 
penúltimo escalão de supervisor, havia a 
correspondência com a Carreira Técnica Superior 
da Administração Pública. Assim, os licenciados 
em enfermagem e os licenciados da Administração 
pública estavam equiparados e em paridade, à 
exceção do último escalão de supervisor, que 
estava abaixo daquela carreira. 

Na alteração pontual da carreira em 1998 
conseguimos essa paridade e a valorização dos 
topos de todas as categorias (graduado, 
especialista e, naturalmente, supervisor), tendo-se 
tornado automática a passagem à categoria de 
graduado ao fim de seis anos. 

Após quase um ano de negociações, em 1998, a 
nossa carreira foi publicada, em 30 de dezembro, 
e, em resultado das negociações no âmbito da 
Administração Pública que envolveram 13 mesas 
negociais o Governo publicava em 18 de 
dezembro, o resultado das negociações nos 
termos seguintes:
     
“Com o acordo salarial de 1996 e compromissos 
de médio e longo prazo, o Governo 
comprometeu-se a proceder à revisão do 
regime de carreiras da Administração Pública, 
designadamente mediante a extinção e ou fusão 
de carreiras, a sua estruturação e 
enquadramento indiciário, em correspondência 
com os conteúdos funcionais e exigências 
necessárias ao seu exercício, as formas e prazos 

de acesso e as condições de 
intercomunicabilidade.
Não visando a criação de um novo sistema de 
carreiras, nem um novo sistema retributivo para 
a função pública, pretendeu-se, ainda assim, 
introduzir mais justiça relativa no sistema 
vigente, dando-lhe coerência e equidade, e 
melhorando as condições para um acesso mais 
fácil no percurso da carreira dos funcionários.

Em resultado do complexo trabalho efetuado, e 
de prolongadas e intensas negociações com as 
organizações sindicais subscritoras do Acordo 
para 1998 - cujos relevantes contributos devem 
ser realçados - foi possível acordar num 
conjunto de soluções, vertidas neste texto 
legal, que dão corpo aos objetivos enunciados: 
valorizam-se carreiras, simplifica-se o sistema, 
reforça-se a qualificação da Administração 
Pública, criam-se condições para operacionalizar 
a intercomunicabilidade entre carreiras, 
valoriza-se o papel da formação profissional no 
contexto do racional aproveitamento dos 
recursos próprios da Administração, garante-se 
mais justiça e equidade no sistema de carreiras.

Os princípios e as soluções definidos no 
presente diploma, incluindo a produção de 
efeitos, serão tornados extensivos às carreiras 
de regime especial ou com designações 
específicas, cujo desenvolvimento indiciário se 
aproxime de forma significativa às carreiras de 
regime geral.
Prossegue, assim, o esforço político, técnico e 
financeiro do Governo com o objetivo de dotar 
o país de uma Administração Pública mais 
eficaz, servida por profissionais qualificados, 
dignos e mais motivados para o esforço de 
modernização nacional que constituiu o desafio 
na viragem deste século.”

O SEP em FOCO deste número é dedicado 
exclusivamente ao trabalho desenvolvido no 
setor privado e social. Este setor inclui os 
diferentes grupos e hospitais privados, as 
IPSS, as Misericórdias, a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, a Rádio Televisão 
Portuguesa e inclui também novos desafios, 
como o da Cruz Vermelha Portuguesa 
(Associação Humanitária), com as 
Mutualidades, e todas as outras unidades 
onde ainda não negociámos qualquer 
Instrumento de Regulamentação Coletiva de 
Trabalho. 

E ninguém melhor do que o Enfermeiro Jorge 
Rebelo, o dirigente do SEP à frente desta 
área (há tantos anos que já quase nem se 
lembra quando começou) para servir de guia.

Começamos no futuro. Como antecipas o setor 
privado no espaço de dez anos?

Neste momento, vejo o setor privado da saúde 
ainda como um complemento ao Serviço Nacional 
de Saúde. Na prática, o privado, no seu 
conjunto, é alargado e muito diversificado e tem 
alicerçado o seu desenvolvimento nas 
fragilidades e na desorganização do SNS. O 
setor é, como disse, muito diversificado e alargado 
na sua oferta cobrando às pessoas a rapidez do seu 
serviço. Portanto, e sem querer ser redutor, vejo o 
setor privado como consultas, transplantes, 
cirurgias, exames e serviços de âmbito social e de 
saúde a pessoas mais idosas e com alguma 
incapacidade física ou mental. Penso que o setor 
privado, em sentido lato, irá ter um grande 
desenvolvimento, mesmo que não tenha a mesma 
forma que hoje tem.

Recordo que, há uns anos, o setor privado, como 
área de negócio, era feito por pequenas clínicas 
quase de ”vão de escada” e, lentamente, 
passámos a ter os grandes Grupos, não só 
nacionais, mas também internacionais a tomar 
conta do “negócio”. Isto é o setor privado, puro e 
duro. O negócio desenvolve-se quando existe 
procura e os utentes querem respostas.

Cada vez mais se fala em doença, toda a gente 
tem doenças e, se não as têm, o marketing vai 
encarregar-se de lhes encontrar uma. Estamos 
muito focados no corpo, no individual, mas, à 
medida que vamos envelhecendo, temos cada vez 
mais doenças e incapacidades. Aparece então todo 
aquele setor maioritariamente dominado pelas 
Misericórdias, pelas Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (IPSS), pelas Mutualidades e 
por alguns pequenos grupos privados que 
“oferecem” a melhor “casa de fim de vida”. 

Ou seja, um ano de negociações que “antes de 
ser já era”, porque em 18 de dezembro foram 
publicadas as carreiras técnica e técnica superior 
com valores superiores ao resultado da 
negociação específica dos enfermeiros. 
Em resultado, avançámos com a imediata 
exigência da abertura de um processo negocial, 
em 1999, que aconteceu em março, e levou à 
publicação das alterações pontuais à carreira, em 
outubro desse ano, com o Ministério da Saúde a 
assumir o seguinte:

“Na sequência das alterações já introduzidas 
pelo Decreto-Lei 412/98, de 30 de dezembro, e 
na esteira do princípio vertido na norma do n.º 
4 do artigo 19.º do Decreto-Lei 437/91, então 
consonante com o disposto no n.º 4 do artigo 
6.º do Decreto-Lei 498/88, de 30 de dezembro, 
importa agora conformar de igual modo aquela 
norma com o disposto nos n.ºs 1 e 3 do artigo 
6.º do supra Decreto-Lei 204/98. Procede-se 
ainda, pelo presente diploma, a reajustamentos 
pontuais da tabela indiciária desta carreira, 
conforme acordo subscrito pelo Governo e a 
Comissão Negociadora Sindical dos Enfermeiros 
(Sindicato dos Enfermeiros Portugueses e 
Sindicato dos Enfermeiros da região Autónoma 
da Madeira).”

Este processo não difere em nada do processo 
com o qual estamos atualmente confrontados. 
O governo decidiu, e bem, melhorar as posições 
remuneratórias da Carreira Técnica Superior da 

Esta é uma realidade que se expande. Ao mesmo 
tempo, está concentrada em três ou quatro 
Grupos, uns regionais e outros a nível nacional, 
deixando o apoio e a institucionalização das 
pessoas em final de vida para instituições de 
âmbito social, sejam elas Misericórdias ou não.

O Estado tem interesse nisto. E porquê? Porque 
lhe sai mais barato! 

Apesar de serem funções sociais do Estado, e 
destas serem da sua responsabilidade, o Estado 
passou, ou delegou, a sua responsabilidade nas 
IPSS e Misericórdias que, sem fins lucrativos, 
poderiam resolver os problemas sociais e de apoio 
a pessoas idosas e frágeis, mas sem dispensar os 
necessários créditos para contratar os recursos 
humanos necessários. A contratação coletiva e a 
relação destas entidades com os seus 
trabalhadores tem sido miserabilista.

Há também outro dado, que é importante realçar e 
que passa pela própria Comunicação Social e no 
que ela transmite que, como sabemos, molda o 
comportamento das pessoas, na sua formação 
em geral e no desejo que provoca de compra de 
consultas e exames, como se já estivéssemos 
doentes. Falta-nos a segurança que os cuidados 
de saúde primários devem dar às pessoas.

Esta alienação vai no sentido de parecer que cada 
um é detentor de um máximo de consultas e 
exames, independentemente do tipo de exames. E 
é isto que ajuda o privado a crescer. Todos nós 
dizemos que é preciso as pessoas serem mais 
letradas no âmbito da saúde mas, na realidade, o 
que alguns órgãos de Comunicação Social fazem é 
alienar as pessoas no que à promoção da saúde diz 
respeito. Por exemplo, nos programas da manhã, 
na televisão, quando aparece lá alguém a falar 
sobre esclerose múltipla ou outra doença qualquer, 
o que se constata é o aumento da procura de 
especialistas dessa área e de pessoas que, face ao 
que ouviram na televisão, começam a ser um poço 
de doenças. E todos nós somos um poço de 
doenças. Ora, a doença é uma forma de 
financiamento do setor privado. 

Por isso, eu acho que o negócio vai expandir-se, 
para mais com esta situação do Serviço Nacional 
de Saúde, onde não se investe no âmbito dos 
cuidados de saúde primários. São as dificuldades 
de acesso, é a Comunicação Social e é um 
conjunto de outras situações que levam também  
ao crescimento do setor social. 

Nesta dicotomia público/privado, como é que 
isso se vai refletir ao nível dos profissionais de 
saúde, nomeadamente dos enfermeiros? 

Bem, eu estou a falar com o conhecimento de 
alguém que foi criado numa determinada época e 
teve uma determinada formação e, provavelmente, 
não estou capacitado para falar sobre os jovens e 
sobre aquilo que os jovens pensam, mesmo no 
âmbito da sua formação. 

Quando comecei a trabalhar, no meu primeiro 
estágio, no meu primeiro ano, eu entrava num 
hospital e os Enfermeiros e os utentes tratavam-me 
logo por enfermeiro e isso era uma forma de nos 
englobar, aqueles velhos tentavam-me englobar 
naquilo que era aquele conjunto. Agora dizem: 
“Você tem de ser um empreendedor, tem de ser 
melhor do que o outro.” No passado, não se 
pensava desta forma e o privado claro que vai 
explorar isto. 

Aquilo que tínhamos como igual vai desaparecer 
tendencialmente, levando a lutas entre 
enfermeiros. Eles veem que os seus pares, os 
médicos, funcionam dessa maneira, cultiva-se o 
individualismo apesar de terem uma base comum. 
Nós não tínhamos isso. 

Quando fizemos a construção do desenvolvimento 
da profissão - e estamos a falar de toda a década 
de 80 - fizemos acontecer um conjunto de 
modificações, que foram fruto do que os nossos 
anteriores colegas tinham desenvolvido, e nisto 
éramos um corpo. Tanto éramos um corpo que 
fizemos um Regulamento do Exercício Profissional 
dos Enfermeiros e uma Ordem. Hoje, não sentimos 
este fator de agregação, e isso também tem que 
ver, se calhar, com aquilo que é a construção dos 
jovens e naquilo que a academia, as escolas, lhes 
apontam como caminho de desenvolvimento. 

Como vai ser no futuro? Não sei. 

O que eu desenvolvo, enquanto membro do SEP, é 
a contratação coletiva. Mas falar de contratação 
coletiva no abstrato não quer dizer nada.

Para se falar disto tem de se falar de negociação e 
de trabalhadores que, neste caso, são enfermeiros 
disponíveis e conscientes do que querem contratar 
e da relação com as entidades patronais. Para 
haver uma negociação, os enfermeiros que estão 
no processo negocial têm de saber, em primeiro 
lugar, o que são. Mais do que saber se querem 
mais 20 euros, têm de saber o que são. Porque, 
quando o enfermeiro vai falar com a entidade 
empregadora, esta está munida de advogados, de 
legislação, mas não está munida do conhecimento 
daquilo que os enfermeiros podem e devem fazer, 
ou seja, o que é ser enfermeiro. Quando isto não 
existe e quando nós não valorizamos a nossa 
essência, como corpo de conhecimento e de 
experiência, dificilmente conseguiremos atingir os 

nossos objetivos. É deveras importante saber o 
que é que nós somos na sociedade e no mundo, 
enquanto profissionais, Se nós não tivermos isto 
como central poderíamos dizer que, num processo 
negocial, poderemos ser substituídos por um 
qualquer advogado.

E isso tem que ver com o contexto em que se 
trabalha?

Tem que ver com o contexto em que se trabalha, 
sim. Aqui, volto outra vez à questão da nossa 
socialização no local de trabalho. Nós, 
antigamente, quando começávamos num hospital 
ou numa unidade, os mais velhos “faziam-nos 
entrar” na filosofia da instituição e havia quase que 
uma absorção do que os mestres nos ensinavam e 
os exemplos que nos davam, sem, contudo, 
descurar os momentos de reflexão sobre estes 
processos empíricos e, por vezes, não formais de 
desenvolvimento de autonomia profissional. Havia 
uma filosofia criada e sedimentada ao longo de 
anos com o objetivo de nos fazer crescer como 
trabalhadores enfermeiros.  

Face a esta situação atual de grande volatilidade 
em termos dos locais de trabalho e de andarmos a 
saltar e não haver um processo de 
desenvolvimento e de agregação não se entra na 
filosofia. Tive um exemplo na minha vida. Quando 

transitei de hospital e mudei de instituição, houve 
um médico que me perguntou de que hospital eu 
vinha, e se era dos Hospitais Civis de Lisboa, se 
vinha dos hospitais democráticos. Mesmo sem 
perceber, trazia um conceito e uma forma de estar 
diferente de outros que vinham de outros sítios e 
era interessante perceber isso. Eu trazia a filosofia 
de trabalhar em hospitais democráticos, como dizia 
o médico, outros colegas traziam outra forma e 
assim íamos construindo o nosso desenvolvimento 
como trabalhadores e como enfermeiros inseridos 
numa organização. 

Hoje, com esta coisa de estar agora aqui e 
depois ir para ali, e o contrato ser aqueloutro, 
esta sequência pode prejudicar-nos. O privado 
privilegia alguns e os outros são instrumento 
dos que têm privilégio. Ou seja, uns privados 
querem um conjunto de enfermeiros que, neste 
caso, possam fazer enquadramento e coordenação, 
e esses preservam-nos para ficar, mas em função 
da filosofia que o próprio privado criou e que se 
centra naturalmente no lucro. Depois, tem um 
conjunto de outros, que vão utilizando, sejam eles 
prestadores de serviço, sejam eles jovens 
profissionalmente. 

No privado, valorizam muito a imagem e vendem 
imagem, como outros setores de serviços, lojas e 
supermercados. O privado tem diversas facetas, é 
uma espécie de polvo com diferentes tentáculos e 
uns funcionam de uma maneira e outros funcionam 
de outra. 

Do ponto de vista sindical, temos de estar alerta. 
Temos de conhecer bem o nosso contexto, as 
pessoas com quem estamos a trabalhar, com quem 
vamos negociar, para, eventualmente, podermos 
atingir os objetivos que pretendemos e que têm 
que ver com as melhores condições de trabalho 
para os enfermeiros. O que é difícil, digo-vos já.

Há aqui o risco de existir, agora ou a médio e 
longo prazo, uma certa demonização do setor 
privado em relação ao setor público, de 
desfasamento entre a interpretação que temos 
do setor privado face ao que os profissionais 
querem ter e saber?

A pior coisa que podemos fazer é demonizar 
seja o que for. Quando nós entramos na 
demonização, tornamo-nos vítimas do próprio 
demónio. 

É claro que o privado é concorrencial, mas a pior 
coisa que podemos fazer é dizer que todo o 
privado é mau. E isso é uma coisa que, às vezes, se 
diz, em termos sindicais. Não pode ser porque, na 
realidade, o privado tem determinados objetivos e 
esses objetivos são provavelmente diferentes 
porque têm que ver com o lucro. 

O que eu pretendo, como enfermeiro, é que me 
deem a autonomia e a capacidade que eu quero 
em termos do trabalho. Quando nós demonizamos 
alguém, a pessoa fecha-se e torna-se efetivamente 
demónio e acaba por nos destruir e impede que 
façamos qualquer coisa. Na relação contratual, as 
partes não são iguais e o trabalhador é sempre a 
parte mais vulnerável.

Não posso entrar nesta situação de que o público 
é bom e é tudo bom, porque não é, tem imensas 
falhas. Mesmo o público está a ir buscar muitas das 
práticas do setor privado e nós continuamos a dizer 
que ele é bom, não percebendo que estão a ser 
introduzidas no setor público coisas que não 
deviam ser introduzidas. Temos de perceber o que 
é que o privado quer e como quer, para, então, 
nós também, deste lado, enquanto sindicato, 
conseguirmos atingir os nossos objetivos.

O privado é basicamente doença e centra-se 
numa figura única, que é o médico. Então, os 
enfermeiros podem ser vistos simplesmente 
como instrumentais. Se nós conseguirmos 
demonstrar que os enfermeiros não são só 
instrumentos e que têm mais para dar, estamos a 
modificar essa visão, que os enfermeiros não são 
só fonte de despesa mas podem ser fonte de 
receita. Mas é um processo de difícil construção e 
eu não sei como isto se vai fazer.  

Penso que passa muito pela formação que se dá 
nas escolas. No passado, os senhores professores 
estavam na carreira de enfermagem e entravam, 
também eles, nesta filosofia. A partir do momento, 
e bem, em que se entrou no ensino superior, eles 
passaram a ser docentes e isto cria um 
desfasamento com a realidade. A própria formação 
existente parece-me que desacompanha os 
estudantes de enfermagem. E os estudantes de 
enfermagem têm, às vezes, como exemplo, más 
práticas ou maus comportamentos sem os 
necessários tempos de reflexão critica da prática 
de estágio. 

Na perspetiva do SEP, quais são os maiores 
desafios do trabalho do setor privado nos 
próximos tempos?

O objetivo é ir à liça a todos e não perdermos os 
que já temos. 

Não deixar entrar em caducidade muitas das 
Convenções. O principal objetivo é o sindicato 
manter-se nos processos negociais que tem e 
avançar com outros, se possível. É preciso perceber 
que há um conjunto de Grupos estrangeiros que 
estão por aí, em barda, fundamentalmente nesta 
área da terceira idade. 

És dirigente do setor privado há quanto tempo?

Já nem me lembro. Desde 2003 ou 2004, mais 
coisa menos coisa. 

Há alguma conquista que te tenha marcado mais 
profundamente?

No âmbito das Misericórdias, trezentas e tal, 
conseguimos melhorar em 2016 uma coisa que 
tinha sido feita por outros sindicatos; conseguimos 
fazê-lo para 249 Misericórdias. Claro que o desejo 
é que fosse para todas, mas no que se tem de 
pensar e trabalhar é que com isto se vai 
construindo o futuro. 

No tempo do Guterres, em 1998, fizeram uma 
chamada portaria de regulamentação do trabalho, 
ou seja, como não havia nada, houve uma decisão 
unilateral. Nós não fomos convocados, mas foram 
convocados sindicatos do comércio, de hotelaria, e 
fizeram-se coisas para os enfermeiros, não estando 
lá enfermeiros. Em novembro de 2001, fez-se uma 
Convenção e aquilo que o SEP fazia, à época, era 
passar procurações, porque se pensava que 
alguém, no âmbito da CGTP, também saberia 
defender-nos. Isso foi um erro. Porque eu só posso 
defender enfermeiros se eu souber o que é ser 
enfermeiro. Se eu não souber, não posso defender 
enfermeiros, vou só defender 20 euros ou 30 euros 
de aumento. 

E o que aconteceu em 2016 foi que, tanto as 
Misericórdias, as tais 249, como as IPSS, as 4.000, 
em 2016, equipararam os enfermeiros ao que os 
outros já eram, técnicos superiores. Isso foi uma 
grande conquista. 

A outra grande conquista, foi termos conseguido 
estabelecer, em 2016, um inovador Acordo de 
Empresa com a Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa

Os processos de construção são difíceis e, às 
vezes, muito morosos.

Não havendo, de facto, uma perspetiva de 
carreira mais contínua, como acontece no 
público, estão sempre a fazer processos com 
manchas de profissionais.

Há carreiras. Por exemplo, estamos no processo de 
construção na Associação Humanitária da Cruz 
Vermelha Portuguesa, um processo que já vem de 
há alguns tempos, com avanços e recuos. A Cruz 
Vermelha Portuguesa não tem qualquer 
enquadramento, não é IPSS, não é militar, nada. 
Porque já tínhamos construído um processo 
semelhante com outros dois sindicatos, neste caso 
concreto com a FENPROF e com o Sindicato da 

Função Pública, iniciámos o processo negocial 
depois da manifesta vontade da própria Cruz 
Vermelha Portuguesa. Estamos a falar num 
processo que começou em 2016, com avanços, 
recuos, paragens. 

Um dos pontos difíceis é que não queriam que o 
desenvolvimento dos profissionais se chamasse 
“Carreira”. “Mas porquê?”, perguntávamos. 
“Porque Carreira está associada ao setor público e 
nós não queremos o setor público”. 

Por isso, temos de ver o que temos de argumentar 
para dissociar aquilo que é a palavra “Carreira”, 
pensando em termos de enfermagem. Eles podem 
dizer que os enfermeiros são técnicos superiores e 
nós concordamos, mas com uma área específica. E 
quando nós lhes começamos a falar sobre a 
atividade ou sobre o que têm a fazer ou que 
deveriam fazer dão-nos razão. Mas para isso é 
preciso eu saber o que é ser enfermeiro.

Depois, tenho também de saber um conjunto de 
outras coisas que têm que ver com o 
enquadramento legislativo e o que a lei nos 

permite fazer, porque, do lado de lá, têm 
conhecimento disso. E quando não têm, temos de 
ter a capacidade de conhecer mais, para os 
conseguir levar ao nosso desígnio. Isto é, do ponto 
de vista da negociação, temos de perceber o 
contexto, a cultura organizacional, perceber quem 
somos e fazer propostas. 

E chegaram a alguma outra palavra para além de 
“Carreira”?

Não. (risos) Estivemos a andar à volta e vamos 
devagarinho. Os processos são lentos. 

Estou a recordar-me que, desde 2014, na Cruz 
Vermelha Portuguesa, puseram no contrato 
individual de trabalho as 40 horas. Nós dissemos 
que não fazíamos mais nada se não fossem 35 
horas, que não continuávamos a negociar sem isso. 
Se o princípio é aceite, é aceite. E como é que 
chegamos lá? Esse é muitas vezes o problema, a 
nossa pressa, é querermos logo tudo e depois não 
temos nada. Do lado de lá, nunca podem perder a 
face e nós também não. Sem abdicarmos dos 
nossos princípios, temos de encontrar soluções. 
  
Neste momento, quantos enfermeiros estão a 
trabalhar no setor privado em Portugal?

Não sei porque não há levantamentos. Nós 
podemos dizer que os hospitais privados, 75 
instituições, têm à volta de 4.000 enfermeiros. 
Depois, temos esta grande mancha que são as 
IPSS, mas haverá mais.

Por exemplo, quando, em 2006, foi criada a Rede 
Nacional dos Cuidados Continuados, o Estado 
utilizou as estruturas existentes das Misericórdias e 
das IPSS para fazerem esse trabalho, 
descentrando-as da área educativa para a área da 
saúde. E puseram lá uns enfermeiros saídos da 
escola, a trabalhar por pouco dinheiro. E isso 
também era uma forma de os hospitais começarem 
a drenar os seus doentes. 

Estamos a falar de enfermeiros mais jovens?

Sim. E isso tem um impacto concreto em termos da 
sua autonomia porque eles estão na organização 
sob a coordenação de outros profissionais, que não 
são enfermeiros. Dou um exemplo. Nos lares, 
estruturas residenciais para pessoas idosas, quem 
faz a avaliação dos graus de incapacidade não é o 
enfermeiro, é o psicólogo ou o assistente social. 
Está estabelecido que deve haver 1 enfermeiro 
para 20 utentes, dependendo do grau de 
incapacidade, ou 1 enfermeiro para 40, mas quem 
faz essa avaliação? A Segurança Social só paga 

baseada nessa avaliação. Fala-se muito da 
degradação dos lares, mas é aí que começa. 

Na pandemia, verificou-se que, nas unidades em 
que havia menos enfermeiros, houve um alto nível 
de infeção; nas unidades em que o enfermeiro ia 
pontualmente ou não tinham enfermeiros, o nível 
de infeção era ainda maior. Isto era o sinal de que 
os enfermeiros não se circunscreviam à mera 
administração de terapêutica, mas eram elementos 
de mudança de comportamentos e de 
desenvolvimento de circuitos que impediam a 
proliferação das infeções. 

Recordo também uma Convenção com a Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, em 2016. Foi uma 
Convenção inovadora, um dos grandes ganhos. 
Fruto também dos interlocutores que tínhamos, 
conseguimos implementar uma forma de 
desenvolvimento para os enfermeiros e implicar as 
decisões dos enfermeiros, no sentido da sua 
valorização. Ou seja, a sua prática tinha de estar 
reconhecida e registada e, quanto mais registos, 
mais contributos, mais subiam na estrutura 
remuneratória. 

Tendo em conta a tua experiência de 
negociações no público e no privado, quais são 
as diferenças, consequências e as dificuldades 
que mais sentes?

As negociações no público são pouco objetivas e 
nunca mais terminam. Reparem que começámos 
com a vontade de rever a carreira em 2005 ou 
2006. Os nossos interlocutores mudaram, não têm 
a mesma linguagem, as negociações são 
“kafkianas”. No setor privado, as coisas são muito 
mais objetivas e estamos perante alguém que 
pode decidir, que pode dizer que sim ou que não. 
A minha capacidade ali é tentar argumentar e 
estudar. Temos de ter conhecimento do que é a 
profissão e os profissionais, conhecer o 
Regulamento do Exercício Profissional do 
Enfermeiro e o contexto organizacional, para 
perceber também o que pretende o lado de lá. 
Chama-se a isto ser conciliador. 

O processo de negociação no privado ser mais 
objetivo e célere poderá estar ligado à lógica de 
lucro inerente que, à partida, no público não é 
prioridade?

Não. O setor privado tem normas para a 
construção e para a negociação e tem de as seguir. 
Há prazos marcados. Por exemplo, tínhamos um 
processo no Hospital da CUF Infante Santo, em 
2003 (que foi a primeira vez em que participei, 
meteram-me ali) e, até ao dia 23 de outubro de 
2003, deveriam ser feitas as denúncias das 

Convenções. Ao fim de dois anos, o processo 
morreu, porque o Código mudou. Naquela altura, 
acreditei que não iria entrar em caducidade. A 
legislação laboral mudava e eu não me tinha 
capacitado para essa mudança. Era ainda ingénuo. 

Referiste que se estava a transportar modelos 
do setor privado para o setor público, 
nomeadamente a questão de dizer que os 
enfermeiros fazem parte da despesa e não da 
receita, que o lucro vem dos médicos. Confirmas 
que também é assim no privado?

Eles têm consciência do valor dos enfermeiros, mas 
pretendem que sejam proativos, no sentido de 
apresentar propostas e projetos daquilo que são as 
suas capacidades enquanto grupo. No setor 
privado, se os enfermeiros não forem 
desafiantes e se só lá estiverem para serem os 
instrumentais de outros, rapidamente são 
substituídos por outros meios e profissionais. 

O setor privado não pode olhar para o enfermeiro 
apenas como instrumental e deve valorizar os 
enfermeiros. Eu trabalhei no privado, para duas 
consultoras, e fui apresentando propostas. 

O enfermeiro não pode só dar conselhos, o 
enfermeiro tem de vender, porque se não vender 
não é valorizado. E tudo o que é oferecido não é 
valorizado.
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VALOR DA
DISCRIMINAÇÃO

Níveis
remuneratórios

Níveis 
remuneratórios

€
(euros)

€
(euros)

€
(euros)

15
19
23
27
30
33
36
39
42
45
48
49
52
55
57

1268,04
1476,49
1684,93
1893,38
2049,71
2206,05
2362,37
2518,72
2675,40
2834,86
2994,31
3047,47
3206,92
3366,39
3472,69

16
20
24
28
32

36
40
43

46
49
52
55
58

1320,15
1528,60
1737,04
1945,49
2101,82

2258,16
2570,83
2727,51

2886,97
3046,42
3206,92
3300,38
3524,22

- 52
- 52
- 52
- 52

- 104

- 156
- 208
- 208

- 208
- 208
- 208

- 252,91
- 317,30

Administração Pública/Carreiras de grau III de 
complexidade funcional. Essa melhoria deve ser, 
no nosso entendimento, de aplicação direta aos 
enfermeiros. Não fazê-lo é continuar a 
discriminar quem está em carreiras, 
supostamente, especiais e de complexidade de 
grau III. 

Importa recordar que, em 2008, o Governo do 
Partido Socialista, com uma maioria absoluta na 
Assembleia da República, decidiu diminuir o valor 
do trabalho dos licenciados dos 1360 euros      
para os 980 euros (posição remuneratória 11) e 
que só mais tarde afirmou (já depois da 
negociação da nossa carreira, em 2009, e das 
tabelas salariais, em 2010) que nenhum Licenciado 
deveria ingressar na Administração Pública com 
um salário abaixo dos 1201,48 euros. Agora, 
aumentou  esse valor, não só na posição 15 
(início), como em todas as posições remuneratórias 
(todas vão aumentar um índice remuneratório). 

É justo que o mesmo se aplique à tabela salarial 
dos enfermeiros. 

Já pedimos reunião ao Ministério da Saúde e 
vamos lutar por isso! 

Colega,
constata a tabela abaixo que demonstra a 
discriminação em vigor perante a carreira de 
enfermagem:
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O SEP em FOCO deste número é dedicado 
exclusivamente ao trabalho desenvolvido no 
setor privado e social. Este setor inclui os 
diferentes grupos e hospitais privados, as 
IPSS, as Misericórdias, a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, a Rádio Televisão 
Portuguesa e inclui também novos desafios, 
como o da Cruz Vermelha Portuguesa 
(Associação Humanitária), com as 
Mutualidades, e todas as outras unidades 
onde ainda não negociámos qualquer 
Instrumento de Regulamentação Coletiva de 
Trabalho. 

E ninguém melhor do que o Enfermeiro Jorge 
Rebelo, o dirigente do SEP à frente desta 
área (há tantos anos que já quase nem se 
lembra quando começou) para servir de guia.

Começamos no futuro. Como antecipas o setor 
privado no espaço de dez anos?

Neste momento, vejo o setor privado da saúde 
ainda como um complemento ao Serviço Nacional 
de Saúde. Na prática, o privado, no seu 
conjunto, é alargado e muito diversificado e tem 
alicerçado o seu desenvolvimento nas 
fragilidades e na desorganização do SNS. O 
setor é, como disse, muito diversificado e alargado 
na sua oferta cobrando às pessoas a rapidez do seu 
serviço. Portanto, e sem querer ser redutor, vejo o 
setor privado como consultas, transplantes, 
cirurgias, exames e serviços de âmbito social e de 
saúde a pessoas mais idosas e com alguma 
incapacidade física ou mental. Penso que o setor 
privado, em sentido lato, irá ter um grande 
desenvolvimento, mesmo que não tenha a mesma 
forma que hoje tem.

Recordo que, há uns anos, o setor privado, como 
área de negócio, era feito por pequenas clínicas 
quase de ”vão de escada” e, lentamente, 
passámos a ter os grandes Grupos, não só 
nacionais, mas também internacionais a tomar 
conta do “negócio”. Isto é o setor privado, puro e 
duro. O negócio desenvolve-se quando existe 
procura e os utentes querem respostas.

Cada vez mais se fala em doença, toda a gente 
tem doenças e, se não as têm, o marketing vai 
encarregar-se de lhes encontrar uma. Estamos 
muito focados no corpo, no individual, mas, à 
medida que vamos envelhecendo, temos cada vez 
mais doenças e incapacidades. Aparece então todo 
aquele setor maioritariamente dominado pelas 
Misericórdias, pelas Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (IPSS), pelas Mutualidades e 
por alguns pequenos grupos privados que 
“oferecem” a melhor “casa de fim de vida”. 

É notório o crescente aumento do setor 
privado e social no país e, 
consequentemente, o aumento do número de 
enfermeiros que ali trabalham.

E, ainda que esta situação possa ser encarada 
como uma “novidade”, não é bem assim. A 
saúde em Portugal até 1974 era, no 
essencial, assegurada por prestadores 
privados. As empresas privadas asseguravam 
o acesso a cuidados de saúde aos seus 
trabalhadores, recorrendo aos hospitais 
privados, e os trabalhadores do Estado 
(funcionários públicos) não tinham qualquer 
proteção, até ao aparecimento da ADSE 
(início dos anos 70 do século passado), mas 
para poderem recorrer ao setor privado.
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É verdade que existiam hospitais públicos, 
nomeadamente os hospitais universitários, 
em Lisboa e Coimbra, mas quase todos os 
hospitais eram das Misericórdias, havendo 
ainda algumas clínicas e dois hospitais 
privados, os consultórios médicos, as Caixas 
de Previdência, as Casas dos Pescadores e as 
Casas do Povo.

Em 1974, com o 25 de abril, e, 
principalmente, com a criação do Serviço 
Nacional de Saúde, os hospitais das 
Misericórdias foram nacionalizados, as Caixas 
de Previdência, as Casas dos Pescadores e as 
Casas do Povo transformaram-se em centros 
de saúde assim como os centros materno 
infantis e a oferta dos cuidados de saúde 
passou a ser maioritariamente pública, ainda 
que continuassem a existir hospitais privados.

O SNS, associado à criação das carreiras 
profissionais que garantiam direitos e traziam 
expectativas de desenvolvimento 
profissional, determinou a apetência dos 
profissionais de saúde pelo exercício de 
funções no setor público.

As necessidades destes hospitais, e mesmo 
do setor social, passaram a ser asseguradas 
por enfermeiros em duplo emprego e que 
nunca se apropriaram daquele “trabalho” e 
daquela instituição como sua e, por isso, 
ainda que disponíveis por lutar por melhores 
condições de trabalho no setor público, não o 
faziam naquelas instituições. Essa questão, 
associada ao facto de os sindicatos 
privilegiarem as reivindicações no setor 
público, determinou que os Acordos 
Coletivos de Trabalho, as Convenções 
Coletivas de Trabalho, os Instrumentos de 
Regulamentação Coletiva de Trabalho 
ficassem sempre aquém do que se ia 
conseguindo no setor público.

Na última década, a situação inverteu-se e foi 
preciso olhar para estes setores como 
empregadores de enfermeiros e tentar 
corrigir um percurso de 40 anos, apesar do 
agravamento da legislação laboral, desde 
2003.

É o que temos vindo a fazer, sabendo e 
reconhecendo que há ainda um longo caminho 
a percorrer e que o mesmo não se faz sem o 
envolvimento dos enfermeiros.
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Esta é uma realidade que se expande. Ao mesmo 
tempo, está concentrada em três ou quatro 
Grupos, uns regionais e outros a nível nacional, 
deixando o apoio e a institucionalização das 
pessoas em final de vida para instituições de 
âmbito social, sejam elas Misericórdias ou não.

O Estado tem interesse nisto. E porquê? Porque 
lhe sai mais barato! 

Apesar de serem funções sociais do Estado, e 
destas serem da sua responsabilidade, o Estado 
passou, ou delegou, a sua responsabilidade nas 
IPSS e Misericórdias que, sem fins lucrativos, 
poderiam resolver os problemas sociais e de apoio 
a pessoas idosas e frágeis, mas sem dispensar os 
necessários créditos para contratar os recursos 
humanos necessários. A contratação coletiva e a 
relação destas entidades com os seus 
trabalhadores tem sido miserabilista.

Há também outro dado, que é importante realçar e 
que passa pela própria Comunicação Social e no 
que ela transmite que, como sabemos, molda o 
comportamento das pessoas, na sua formação 
em geral e no desejo que provoca de compra de 
consultas e exames, como se já estivéssemos 
doentes. Falta-nos a segurança que os cuidados 
de saúde primários devem dar às pessoas.

Esta alienação vai no sentido de parecer que cada 
um é detentor de um máximo de consultas e 
exames, independentemente do tipo de exames. E 
é isto que ajuda o privado a crescer. Todos nós 
dizemos que é preciso as pessoas serem mais 
letradas no âmbito da saúde mas, na realidade, o 
que alguns órgãos de Comunicação Social fazem é 
alienar as pessoas no que à promoção da saúde diz 
respeito. Por exemplo, nos programas da manhã, 
na televisão, quando aparece lá alguém a falar 
sobre esclerose múltipla ou outra doença qualquer, 
o que se constata é o aumento da procura de 
especialistas dessa área e de pessoas que, face ao 
que ouviram na televisão, começam a ser um poço 
de doenças. E todos nós somos um poço de 
doenças. Ora, a doença é uma forma de 
financiamento do setor privado. 

Por isso, eu acho que o negócio vai expandir-se, 
para mais com esta situação do Serviço Nacional 
de Saúde, onde não se investe no âmbito dos 
cuidados de saúde primários. São as dificuldades 
de acesso, é a Comunicação Social e é um 
conjunto de outras situações que levam também  
ao crescimento do setor social. 

Nesta dicotomia público/privado, como é que 
isso se vai refletir ao nível dos profissionais de 
saúde, nomeadamente dos enfermeiros? 

Bem, eu estou a falar com o conhecimento de 
alguém que foi criado numa determinada época e 
teve uma determinada formação e, provavelmente, 
não estou capacitado para falar sobre os jovens e 
sobre aquilo que os jovens pensam, mesmo no 
âmbito da sua formação. 

Quando comecei a trabalhar, no meu primeiro 
estágio, no meu primeiro ano, eu entrava num 
hospital e os Enfermeiros e os utentes tratavam-me 
logo por enfermeiro e isso era uma forma de nos 
englobar, aqueles velhos tentavam-me englobar 
naquilo que era aquele conjunto. Agora dizem: 
“Você tem de ser um empreendedor, tem de ser 
melhor do que o outro.” No passado, não se 
pensava desta forma e o privado claro que vai 
explorar isto. 

Aquilo que tínhamos como igual vai desaparecer 
tendencialmente, levando a lutas entre 
enfermeiros. Eles veem que os seus pares, os 
médicos, funcionam dessa maneira, cultiva-se o 
individualismo apesar de terem uma base comum. 
Nós não tínhamos isso. 

Quando fizemos a construção do desenvolvimento 
da profissão - e estamos a falar de toda a década 
de 80 - fizemos acontecer um conjunto de 
modificações, que foram fruto do que os nossos 
anteriores colegas tinham desenvolvido, e nisto 
éramos um corpo. Tanto éramos um corpo que 
fizemos um Regulamento do Exercício Profissional 
dos Enfermeiros e uma Ordem. Hoje, não sentimos 
este fator de agregação, e isso também tem que 
ver, se calhar, com aquilo que é a construção dos 
jovens e naquilo que a academia, as escolas, lhes 
apontam como caminho de desenvolvimento. 

Como vai ser no futuro? Não sei. 

O que eu desenvolvo, enquanto membro do SEP, é 
a contratação coletiva. Mas falar de contratação 
coletiva no abstrato não quer dizer nada.

Para se falar disto tem de se falar de negociação e 
de trabalhadores que, neste caso, são enfermeiros 
disponíveis e conscientes do que querem contratar 
e da relação com as entidades patronais. Para 
haver uma negociação, os enfermeiros que estão 
no processo negocial têm de saber, em primeiro 
lugar, o que são. Mais do que saber se querem 
mais 20 euros, têm de saber o que são. Porque, 
quando o enfermeiro vai falar com a entidade 
empregadora, esta está munida de advogados, de 
legislação, mas não está munida do conhecimento 
daquilo que os enfermeiros podem e devem fazer, 
ou seja, o que é ser enfermeiro. Quando isto não 
existe e quando nós não valorizamos a nossa 
essência, como corpo de conhecimento e de 
experiência, dificilmente conseguiremos atingir os 

nossos objetivos. É deveras importante saber o 
que é que nós somos na sociedade e no mundo, 
enquanto profissionais, Se nós não tivermos isto 
como central poderíamos dizer que, num processo 
negocial, poderemos ser substituídos por um 
qualquer advogado.

E isso tem que ver com o contexto em que se 
trabalha?

Tem que ver com o contexto em que se trabalha, 
sim. Aqui, volto outra vez à questão da nossa 
socialização no local de trabalho. Nós, 
antigamente, quando começávamos num hospital 
ou numa unidade, os mais velhos “faziam-nos 
entrar” na filosofia da instituição e havia quase que 
uma absorção do que os mestres nos ensinavam e 
os exemplos que nos davam, sem, contudo, 
descurar os momentos de reflexão sobre estes 
processos empíricos e, por vezes, não formais de 
desenvolvimento de autonomia profissional. Havia 
uma filosofia criada e sedimentada ao longo de 
anos com o objetivo de nos fazer crescer como 
trabalhadores enfermeiros.  

Face a esta situação atual de grande volatilidade 
em termos dos locais de trabalho e de andarmos a 
saltar e não haver um processo de 
desenvolvimento e de agregação não se entra na 
filosofia. Tive um exemplo na minha vida. Quando 

transitei de hospital e mudei de instituição, houve 
um médico que me perguntou de que hospital eu 
vinha, e se era dos Hospitais Civis de Lisboa, se 
vinha dos hospitais democráticos. Mesmo sem 
perceber, trazia um conceito e uma forma de estar 
diferente de outros que vinham de outros sítios e 
era interessante perceber isso. Eu trazia a filosofia 
de trabalhar em hospitais democráticos, como dizia 
o médico, outros colegas traziam outra forma e 
assim íamos construindo o nosso desenvolvimento 
como trabalhadores e como enfermeiros inseridos 
numa organização. 

Hoje, com esta coisa de estar agora aqui e 
depois ir para ali, e o contrato ser aqueloutro, 
esta sequência pode prejudicar-nos. O privado 
privilegia alguns e os outros são instrumento 
dos que têm privilégio. Ou seja, uns privados 
querem um conjunto de enfermeiros que, neste 
caso, possam fazer enquadramento e coordenação, 
e esses preservam-nos para ficar, mas em função 
da filosofia que o próprio privado criou e que se 
centra naturalmente no lucro. Depois, tem um 
conjunto de outros, que vão utilizando, sejam eles 
prestadores de serviço, sejam eles jovens 
profissionalmente. 

No privado, valorizam muito a imagem e vendem 
imagem, como outros setores de serviços, lojas e 
supermercados. O privado tem diversas facetas, é 
uma espécie de polvo com diferentes tentáculos e 
uns funcionam de uma maneira e outros funcionam 
de outra. 

Do ponto de vista sindical, temos de estar alerta. 
Temos de conhecer bem o nosso contexto, as 
pessoas com quem estamos a trabalhar, com quem 
vamos negociar, para, eventualmente, podermos 
atingir os objetivos que pretendemos e que têm 
que ver com as melhores condições de trabalho 
para os enfermeiros. O que é difícil, digo-vos já.

Há aqui o risco de existir, agora ou a médio e 
longo prazo, uma certa demonização do setor 
privado em relação ao setor público, de 
desfasamento entre a interpretação que temos 
do setor privado face ao que os profissionais 
querem ter e saber?

A pior coisa que podemos fazer é demonizar 
seja o que for. Quando nós entramos na 
demonização, tornamo-nos vítimas do próprio 
demónio. 

É claro que o privado é concorrencial, mas a pior 
coisa que podemos fazer é dizer que todo o 
privado é mau. E isso é uma coisa que, às vezes, se 
diz, em termos sindicais. Não pode ser porque, na 
realidade, o privado tem determinados objetivos e 
esses objetivos são provavelmente diferentes 
porque têm que ver com o lucro. 

O que eu pretendo, como enfermeiro, é que me 
deem a autonomia e a capacidade que eu quero 
em termos do trabalho. Quando nós demonizamos 
alguém, a pessoa fecha-se e torna-se efetivamente 
demónio e acaba por nos destruir e impede que 
façamos qualquer coisa. Na relação contratual, as 
partes não são iguais e o trabalhador é sempre a 
parte mais vulnerável.

Não posso entrar nesta situação de que o público 
é bom e é tudo bom, porque não é, tem imensas 
falhas. Mesmo o público está a ir buscar muitas das 
práticas do setor privado e nós continuamos a dizer 
que ele é bom, não percebendo que estão a ser 
introduzidas no setor público coisas que não 
deviam ser introduzidas. Temos de perceber o que 
é que o privado quer e como quer, para, então, 
nós também, deste lado, enquanto sindicato, 
conseguirmos atingir os nossos objetivos.

O privado é basicamente doença e centra-se 
numa figura única, que é o médico. Então, os 
enfermeiros podem ser vistos simplesmente 
como instrumentais. Se nós conseguirmos 
demonstrar que os enfermeiros não são só 
instrumentos e que têm mais para dar, estamos a 
modificar essa visão, que os enfermeiros não são 
só fonte de despesa mas podem ser fonte de 
receita. Mas é um processo de difícil construção e 
eu não sei como isto se vai fazer.  

Penso que passa muito pela formação que se dá 
nas escolas. No passado, os senhores professores 
estavam na carreira de enfermagem e entravam, 
também eles, nesta filosofia. A partir do momento, 
e bem, em que se entrou no ensino superior, eles 
passaram a ser docentes e isto cria um 
desfasamento com a realidade. A própria formação 
existente parece-me que desacompanha os 
estudantes de enfermagem. E os estudantes de 
enfermagem têm, às vezes, como exemplo, más 
práticas ou maus comportamentos sem os 
necessários tempos de reflexão critica da prática 
de estágio. 

Na perspetiva do SEP, quais são os maiores 
desafios do trabalho do setor privado nos 
próximos tempos?

O objetivo é ir à liça a todos e não perdermos os 
que já temos. 

Não deixar entrar em caducidade muitas das 
Convenções. O principal objetivo é o sindicato 
manter-se nos processos negociais que tem e 
avançar com outros, se possível. É preciso perceber 
que há um conjunto de Grupos estrangeiros que 
estão por aí, em barda, fundamentalmente nesta 
área da terceira idade. 

És dirigente do setor privado há quanto tempo?

Já nem me lembro. Desde 2003 ou 2004, mais 
coisa menos coisa. 

Há alguma conquista que te tenha marcado mais 
profundamente?

No âmbito das Misericórdias, trezentas e tal, 
conseguimos melhorar em 2016 uma coisa que 
tinha sido feita por outros sindicatos; conseguimos 
fazê-lo para 249 Misericórdias. Claro que o desejo 
é que fosse para todas, mas no que se tem de 
pensar e trabalhar é que com isto se vai 
construindo o futuro. 

No tempo do Guterres, em 1998, fizeram uma 
chamada portaria de regulamentação do trabalho, 
ou seja, como não havia nada, houve uma decisão 
unilateral. Nós não fomos convocados, mas foram 
convocados sindicatos do comércio, de hotelaria, e 
fizeram-se coisas para os enfermeiros, não estando 
lá enfermeiros. Em novembro de 2001, fez-se uma 
Convenção e aquilo que o SEP fazia, à época, era 
passar procurações, porque se pensava que 
alguém, no âmbito da CGTP, também saberia 
defender-nos. Isso foi um erro. Porque eu só posso 
defender enfermeiros se eu souber o que é ser 
enfermeiro. Se eu não souber, não posso defender 
enfermeiros, vou só defender 20 euros ou 30 euros 
de aumento. 

E o que aconteceu em 2016 foi que, tanto as 
Misericórdias, as tais 249, como as IPSS, as 4.000, 
em 2016, equipararam os enfermeiros ao que os 
outros já eram, técnicos superiores. Isso foi uma 
grande conquista. 

A outra grande conquista, foi termos conseguido 
estabelecer, em 2016, um inovador Acordo de 
Empresa com a Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa

Os processos de construção são difíceis e, às 
vezes, muito morosos.

Não havendo, de facto, uma perspetiva de 
carreira mais contínua, como acontece no 
público, estão sempre a fazer processos com 
manchas de profissionais.

Há carreiras. Por exemplo, estamos no processo de 
construção na Associação Humanitária da Cruz 
Vermelha Portuguesa, um processo que já vem de 
há alguns tempos, com avanços e recuos. A Cruz 
Vermelha Portuguesa não tem qualquer 
enquadramento, não é IPSS, não é militar, nada. 
Porque já tínhamos construído um processo 
semelhante com outros dois sindicatos, neste caso 
concreto com a FENPROF e com o Sindicato da 

Função Pública, iniciámos o processo negocial 
depois da manifesta vontade da própria Cruz 
Vermelha Portuguesa. Estamos a falar num 
processo que começou em 2016, com avanços, 
recuos, paragens. 

Um dos pontos difíceis é que não queriam que o 
desenvolvimento dos profissionais se chamasse 
“Carreira”. “Mas porquê?”, perguntávamos. 
“Porque Carreira está associada ao setor público e 
nós não queremos o setor público”. 

Por isso, temos de ver o que temos de argumentar 
para dissociar aquilo que é a palavra “Carreira”, 
pensando em termos de enfermagem. Eles podem 
dizer que os enfermeiros são técnicos superiores e 
nós concordamos, mas com uma área específica. E 
quando nós lhes começamos a falar sobre a 
atividade ou sobre o que têm a fazer ou que 
deveriam fazer dão-nos razão. Mas para isso é 
preciso eu saber o que é ser enfermeiro.

Depois, tenho também de saber um conjunto de 
outras coisas que têm que ver com o 
enquadramento legislativo e o que a lei nos 

permite fazer, porque, do lado de lá, têm 
conhecimento disso. E quando não têm, temos de 
ter a capacidade de conhecer mais, para os 
conseguir levar ao nosso desígnio. Isto é, do ponto 
de vista da negociação, temos de perceber o 
contexto, a cultura organizacional, perceber quem 
somos e fazer propostas. 

E chegaram a alguma outra palavra para além de 
“Carreira”?

Não. (risos) Estivemos a andar à volta e vamos 
devagarinho. Os processos são lentos. 

Estou a recordar-me que, desde 2014, na Cruz 
Vermelha Portuguesa, puseram no contrato 
individual de trabalho as 40 horas. Nós dissemos 
que não fazíamos mais nada se não fossem 35 
horas, que não continuávamos a negociar sem isso. 
Se o princípio é aceite, é aceite. E como é que 
chegamos lá? Esse é muitas vezes o problema, a 
nossa pressa, é querermos logo tudo e depois não 
temos nada. Do lado de lá, nunca podem perder a 
face e nós também não. Sem abdicarmos dos 
nossos princípios, temos de encontrar soluções. 
  
Neste momento, quantos enfermeiros estão a 
trabalhar no setor privado em Portugal?

Não sei porque não há levantamentos. Nós 
podemos dizer que os hospitais privados, 75 
instituições, têm à volta de 4.000 enfermeiros. 
Depois, temos esta grande mancha que são as 
IPSS, mas haverá mais.

Por exemplo, quando, em 2006, foi criada a Rede 
Nacional dos Cuidados Continuados, o Estado 
utilizou as estruturas existentes das Misericórdias e 
das IPSS para fazerem esse trabalho, 
descentrando-as da área educativa para a área da 
saúde. E puseram lá uns enfermeiros saídos da 
escola, a trabalhar por pouco dinheiro. E isso 
também era uma forma de os hospitais começarem 
a drenar os seus doentes. 

Estamos a falar de enfermeiros mais jovens?

Sim. E isso tem um impacto concreto em termos da 
sua autonomia porque eles estão na organização 
sob a coordenação de outros profissionais, que não 
são enfermeiros. Dou um exemplo. Nos lares, 
estruturas residenciais para pessoas idosas, quem 
faz a avaliação dos graus de incapacidade não é o 
enfermeiro, é o psicólogo ou o assistente social. 
Está estabelecido que deve haver 1 enfermeiro 
para 20 utentes, dependendo do grau de 
incapacidade, ou 1 enfermeiro para 40, mas quem 
faz essa avaliação? A Segurança Social só paga 

baseada nessa avaliação. Fala-se muito da 
degradação dos lares, mas é aí que começa. 

Na pandemia, verificou-se que, nas unidades em 
que havia menos enfermeiros, houve um alto nível 
de infeção; nas unidades em que o enfermeiro ia 
pontualmente ou não tinham enfermeiros, o nível 
de infeção era ainda maior. Isto era o sinal de que 
os enfermeiros não se circunscreviam à mera 
administração de terapêutica, mas eram elementos 
de mudança de comportamentos e de 
desenvolvimento de circuitos que impediam a 
proliferação das infeções. 

Recordo também uma Convenção com a Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, em 2016. Foi uma 
Convenção inovadora, um dos grandes ganhos. 
Fruto também dos interlocutores que tínhamos, 
conseguimos implementar uma forma de 
desenvolvimento para os enfermeiros e implicar as 
decisões dos enfermeiros, no sentido da sua 
valorização. Ou seja, a sua prática tinha de estar 
reconhecida e registada e, quanto mais registos, 
mais contributos, mais subiam na estrutura 
remuneratória. 

Tendo em conta a tua experiência de 
negociações no público e no privado, quais são 
as diferenças, consequências e as dificuldades 
que mais sentes?

As negociações no público são pouco objetivas e 
nunca mais terminam. Reparem que começámos 
com a vontade de rever a carreira em 2005 ou 
2006. Os nossos interlocutores mudaram, não têm 
a mesma linguagem, as negociações são 
“kafkianas”. No setor privado, as coisas são muito 
mais objetivas e estamos perante alguém que 
pode decidir, que pode dizer que sim ou que não. 
A minha capacidade ali é tentar argumentar e 
estudar. Temos de ter conhecimento do que é a 
profissão e os profissionais, conhecer o 
Regulamento do Exercício Profissional do 
Enfermeiro e o contexto organizacional, para 
perceber também o que pretende o lado de lá. 
Chama-se a isto ser conciliador. 

O processo de negociação no privado ser mais 
objetivo e célere poderá estar ligado à lógica de 
lucro inerente que, à partida, no público não é 
prioridade?

Não. O setor privado tem normas para a 
construção e para a negociação e tem de as seguir. 
Há prazos marcados. Por exemplo, tínhamos um 
processo no Hospital da CUF Infante Santo, em 
2003 (que foi a primeira vez em que participei, 
meteram-me ali) e, até ao dia 23 de outubro de 
2003, deveriam ser feitas as denúncias das 

Convenções. Ao fim de dois anos, o processo 
morreu, porque o Código mudou. Naquela altura, 
acreditei que não iria entrar em caducidade. A 
legislação laboral mudava e eu não me tinha 
capacitado para essa mudança. Era ainda ingénuo. 

Referiste que se estava a transportar modelos 
do setor privado para o setor público, 
nomeadamente a questão de dizer que os 
enfermeiros fazem parte da despesa e não da 
receita, que o lucro vem dos médicos. Confirmas 
que também é assim no privado?

Eles têm consciência do valor dos enfermeiros, mas 
pretendem que sejam proativos, no sentido de 
apresentar propostas e projetos daquilo que são as 
suas capacidades enquanto grupo. No setor 
privado, se os enfermeiros não forem 
desafiantes e se só lá estiverem para serem os 
instrumentais de outros, rapidamente são 
substituídos por outros meios e profissionais. 

O setor privado não pode olhar para o enfermeiro 
apenas como instrumental e deve valorizar os 
enfermeiros. Eu trabalhei no privado, para duas 
consultoras, e fui apresentando propostas. 

O enfermeiro não pode só dar conselhos, o 
enfermeiro tem de vender, porque se não vender 
não é valorizado. E tudo o que é oferecido não é 
valorizado.



O SEP em FOCO deste número é dedicado 
exclusivamente ao trabalho desenvolvido no 
setor privado e social. Este setor inclui os 
diferentes grupos e hospitais privados, as 
IPSS, as Misericórdias, a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, a Rádio Televisão 
Portuguesa e inclui também novos desafios, 
como o da Cruz Vermelha Portuguesa 
(Associação Humanitária), com as 
Mutualidades, e todas as outras unidades 
onde ainda não negociámos qualquer 
Instrumento de Regulamentação Coletiva de 
Trabalho. 

E ninguém melhor do que o Enfermeiro Jorge 
Rebelo, o dirigente do SEP à frente desta 
área (há tantos anos que já quase nem se 
lembra quando começou) para servir de guia.

Começamos no futuro. Como antecipas o setor 
privado no espaço de dez anos?

Neste momento, vejo o setor privado da saúde 
ainda como um complemento ao Serviço Nacional 
de Saúde. Na prática, o privado, no seu 
conjunto, é alargado e muito diversificado e tem 
alicerçado o seu desenvolvimento nas 
fragilidades e na desorganização do SNS. O 
setor é, como disse, muito diversificado e alargado 
na sua oferta cobrando às pessoas a rapidez do seu 
serviço. Portanto, e sem querer ser redutor, vejo o 
setor privado como consultas, transplantes, 
cirurgias, exames e serviços de âmbito social e de 
saúde a pessoas mais idosas e com alguma 
incapacidade física ou mental. Penso que o setor 
privado, em sentido lato, irá ter um grande 
desenvolvimento, mesmo que não tenha a mesma 
forma que hoje tem.

Recordo que, há uns anos, o setor privado, como 
área de negócio, era feito por pequenas clínicas 
quase de ”vão de escada” e, lentamente, 
passámos a ter os grandes Grupos, não só 
nacionais, mas também internacionais a tomar 
conta do “negócio”. Isto é o setor privado, puro e 
duro. O negócio desenvolve-se quando existe 
procura e os utentes querem respostas.

Cada vez mais se fala em doença, toda a gente 
tem doenças e, se não as têm, o marketing vai 
encarregar-se de lhes encontrar uma. Estamos 
muito focados no corpo, no individual, mas, à 
medida que vamos envelhecendo, temos cada vez 
mais doenças e incapacidades. Aparece então todo 
aquele setor maioritariamente dominado pelas 
Misericórdias, pelas Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (IPSS), pelas Mutualidades e 
por alguns pequenos grupos privados que 
“oferecem” a melhor “casa de fim de vida”. 

Esta é uma realidade que se expande. Ao mesmo 
tempo, está concentrada em três ou quatro 
Grupos, uns regionais e outros a nível nacional, 
deixando o apoio e a institucionalização das 
pessoas em final de vida para instituições de 
âmbito social, sejam elas Misericórdias ou não.

O Estado tem interesse nisto. E porquê? Porque 
lhe sai mais barato! 

Apesar de serem funções sociais do Estado, e 
destas serem da sua responsabilidade, o Estado 
passou, ou delegou, a sua responsabilidade nas 
IPSS e Misericórdias que, sem fins lucrativos, 
poderiam resolver os problemas sociais e de apoio 
a pessoas idosas e frágeis, mas sem dispensar os 
necessários créditos para contratar os recursos 
humanos necessários. A contratação coletiva e a 
relação destas entidades com os seus 
trabalhadores tem sido miserabilista.

Há também outro dado, que é importante realçar e 
que passa pela própria Comunicação Social e no 
que ela transmite que, como sabemos, molda o 
comportamento das pessoas, na sua formação 
em geral e no desejo que provoca de compra de 
consultas e exames, como se já estivéssemos 
doentes. Falta-nos a segurança que os cuidados 
de saúde primários devem dar às pessoas.

Esta alienação vai no sentido de parecer que cada 
um é detentor de um máximo de consultas e 
exames, independentemente do tipo de exames. E 
é isto que ajuda o privado a crescer. Todos nós 
dizemos que é preciso as pessoas serem mais 
letradas no âmbito da saúde mas, na realidade, o 
que alguns órgãos de Comunicação Social fazem é 
alienar as pessoas no que à promoção da saúde diz 
respeito. Por exemplo, nos programas da manhã, 
na televisão, quando aparece lá alguém a falar 
sobre esclerose múltipla ou outra doença qualquer, 
o que se constata é o aumento da procura de 
especialistas dessa área e de pessoas que, face ao 
que ouviram na televisão, começam a ser um poço 
de doenças. E todos nós somos um poço de 
doenças. Ora, a doença é uma forma de 
financiamento do setor privado. 

Por isso, eu acho que o negócio vai expandir-se, 
para mais com esta situação do Serviço Nacional 
de Saúde, onde não se investe no âmbito dos 
cuidados de saúde primários. São as dificuldades 
de acesso, é a Comunicação Social e é um 
conjunto de outras situações que levam também  
ao crescimento do setor social. 

Nesta dicotomia público/privado, como é que 
isso se vai refletir ao nível dos profissionais de 
saúde, nomeadamente dos enfermeiros? 

Bem, eu estou a falar com o conhecimento de 
alguém que foi criado numa determinada época e 
teve uma determinada formação e, provavelmente, 
não estou capacitado para falar sobre os jovens e 
sobre aquilo que os jovens pensam, mesmo no 
âmbito da sua formação. 

Quando comecei a trabalhar, no meu primeiro 
estágio, no meu primeiro ano, eu entrava num 
hospital e os Enfermeiros e os utentes tratavam-me 
logo por enfermeiro e isso era uma forma de nos 
englobar, aqueles velhos tentavam-me englobar 
naquilo que era aquele conjunto. Agora dizem: 
“Você tem de ser um empreendedor, tem de ser 
melhor do que o outro.” No passado, não se 
pensava desta forma e o privado claro que vai 
explorar isto. 

Aquilo que tínhamos como igual vai desaparecer 
tendencialmente, levando a lutas entre 
enfermeiros. Eles veem que os seus pares, os 
médicos, funcionam dessa maneira, cultiva-se o 
individualismo apesar de terem uma base comum. 
Nós não tínhamos isso. 

Quando fizemos a construção do desenvolvimento 
da profissão - e estamos a falar de toda a década 
de 80 - fizemos acontecer um conjunto de 
modificações, que foram fruto do que os nossos 
anteriores colegas tinham desenvolvido, e nisto 
éramos um corpo. Tanto éramos um corpo que 
fizemos um Regulamento do Exercício Profissional 
dos Enfermeiros e uma Ordem. Hoje, não sentimos 
este fator de agregação, e isso também tem que 
ver, se calhar, com aquilo que é a construção dos 
jovens e naquilo que a academia, as escolas, lhes 
apontam como caminho de desenvolvimento. 

Como vai ser no futuro? Não sei. 

O que eu desenvolvo, enquanto membro do SEP, é 
a contratação coletiva. Mas falar de contratação 
coletiva no abstrato não quer dizer nada.

Para se falar disto tem de se falar de negociação e 
de trabalhadores que, neste caso, são enfermeiros 
disponíveis e conscientes do que querem contratar 
e da relação com as entidades patronais. Para 
haver uma negociação, os enfermeiros que estão 
no processo negocial têm de saber, em primeiro 
lugar, o que são. Mais do que saber se querem 
mais 20 euros, têm de saber o que são. Porque, 
quando o enfermeiro vai falar com a entidade 
empregadora, esta está munida de advogados, de 
legislação, mas não está munida do conhecimento 
daquilo que os enfermeiros podem e devem fazer, 
ou seja, o que é ser enfermeiro. Quando isto não 
existe e quando nós não valorizamos a nossa 
essência, como corpo de conhecimento e de 
experiência, dificilmente conseguiremos atingir os 

nossos objetivos. É deveras importante saber o 
que é que nós somos na sociedade e no mundo, 
enquanto profissionais, Se nós não tivermos isto 
como central poderíamos dizer que, num processo 
negocial, poderemos ser substituídos por um 
qualquer advogado.

E isso tem que ver com o contexto em que se 
trabalha?

Tem que ver com o contexto em que se trabalha, 
sim. Aqui, volto outra vez à questão da nossa 
socialização no local de trabalho. Nós, 
antigamente, quando começávamos num hospital 
ou numa unidade, os mais velhos “faziam-nos 
entrar” na filosofia da instituição e havia quase que 
uma absorção do que os mestres nos ensinavam e 
os exemplos que nos davam, sem, contudo, 
descurar os momentos de reflexão sobre estes 
processos empíricos e, por vezes, não formais de 
desenvolvimento de autonomia profissional. Havia 
uma filosofia criada e sedimentada ao longo de 
anos com o objetivo de nos fazer crescer como 
trabalhadores enfermeiros.  

Face a esta situação atual de grande volatilidade 
em termos dos locais de trabalho e de andarmos a 
saltar e não haver um processo de 
desenvolvimento e de agregação não se entra na 
filosofia. Tive um exemplo na minha vida. Quando 

transitei de hospital e mudei de instituição, houve 
um médico que me perguntou de que hospital eu 
vinha, e se era dos Hospitais Civis de Lisboa, se 
vinha dos hospitais democráticos. Mesmo sem 
perceber, trazia um conceito e uma forma de estar 
diferente de outros que vinham de outros sítios e 
era interessante perceber isso. Eu trazia a filosofia 
de trabalhar em hospitais democráticos, como dizia 
o médico, outros colegas traziam outra forma e 
assim íamos construindo o nosso desenvolvimento 
como trabalhadores e como enfermeiros inseridos 
numa organização. 

Hoje, com esta coisa de estar agora aqui e 
depois ir para ali, e o contrato ser aqueloutro, 
esta sequência pode prejudicar-nos. O privado 
privilegia alguns e os outros são instrumento 
dos que têm privilégio. Ou seja, uns privados 
querem um conjunto de enfermeiros que, neste 
caso, possam fazer enquadramento e coordenação, 
e esses preservam-nos para ficar, mas em função 
da filosofia que o próprio privado criou e que se 
centra naturalmente no lucro. Depois, tem um 
conjunto de outros, que vão utilizando, sejam eles 
prestadores de serviço, sejam eles jovens 
profissionalmente. 

No privado, valorizam muito a imagem e vendem 
imagem, como outros setores de serviços, lojas e 
supermercados. O privado tem diversas facetas, é 
uma espécie de polvo com diferentes tentáculos e 
uns funcionam de uma maneira e outros funcionam 
de outra. 

Do ponto de vista sindical, temos de estar alerta. 
Temos de conhecer bem o nosso contexto, as 
pessoas com quem estamos a trabalhar, com quem 
vamos negociar, para, eventualmente, podermos 
atingir os objetivos que pretendemos e que têm 
que ver com as melhores condições de trabalho 
para os enfermeiros. O que é difícil, digo-vos já.

Há aqui o risco de existir, agora ou a médio e 
longo prazo, uma certa demonização do setor 
privado em relação ao setor público, de 
desfasamento entre a interpretação que temos 
do setor privado face ao que os profissionais 
querem ter e saber?

A pior coisa que podemos fazer é demonizar 
seja o que for. Quando nós entramos na 
demonização, tornamo-nos vítimas do próprio 
demónio. 

É claro que o privado é concorrencial, mas a pior 
coisa que podemos fazer é dizer que todo o 
privado é mau. E isso é uma coisa que, às vezes, se 
diz, em termos sindicais. Não pode ser porque, na 
realidade, o privado tem determinados objetivos e 
esses objetivos são provavelmente diferentes 
porque têm que ver com o lucro. 

O que eu pretendo, como enfermeiro, é que me 
deem a autonomia e a capacidade que eu quero 
em termos do trabalho. Quando nós demonizamos 
alguém, a pessoa fecha-se e torna-se efetivamente 
demónio e acaba por nos destruir e impede que 
façamos qualquer coisa. Na relação contratual, as 
partes não são iguais e o trabalhador é sempre a 
parte mais vulnerável.

Não posso entrar nesta situação de que o público 
é bom e é tudo bom, porque não é, tem imensas 
falhas. Mesmo o público está a ir buscar muitas das 
práticas do setor privado e nós continuamos a dizer 
que ele é bom, não percebendo que estão a ser 
introduzidas no setor público coisas que não 
deviam ser introduzidas. Temos de perceber o que 
é que o privado quer e como quer, para, então, 
nós também, deste lado, enquanto sindicato, 
conseguirmos atingir os nossos objetivos.

O privado é basicamente doença e centra-se 
numa figura única, que é o médico. Então, os 
enfermeiros podem ser vistos simplesmente 
como instrumentais. Se nós conseguirmos 
demonstrar que os enfermeiros não são só 
instrumentos e que têm mais para dar, estamos a 
modificar essa visão, que os enfermeiros não são 
só fonte de despesa mas podem ser fonte de 
receita. Mas é um processo de difícil construção e 
eu não sei como isto se vai fazer.  

Penso que passa muito pela formação que se dá 
nas escolas. No passado, os senhores professores 
estavam na carreira de enfermagem e entravam, 
também eles, nesta filosofia. A partir do momento, 
e bem, em que se entrou no ensino superior, eles 
passaram a ser docentes e isto cria um 
desfasamento com a realidade. A própria formação 
existente parece-me que desacompanha os 
estudantes de enfermagem. E os estudantes de 
enfermagem têm, às vezes, como exemplo, más 
práticas ou maus comportamentos sem os 
necessários tempos de reflexão critica da prática 
de estágio. 

Na perspetiva do SEP, quais são os maiores 
desafios do trabalho do setor privado nos 
próximos tempos?

O objetivo é ir à liça a todos e não perdermos os 
que já temos. 

Não deixar entrar em caducidade muitas das 
Convenções. O principal objetivo é o sindicato 
manter-se nos processos negociais que tem e 
avançar com outros, se possível. É preciso perceber 
que há um conjunto de Grupos estrangeiros que 
estão por aí, em barda, fundamentalmente nesta 
área da terceira idade. 

És dirigente do setor privado há quanto tempo?

Já nem me lembro. Desde 2003 ou 2004, mais 
coisa menos coisa. 

Há alguma conquista que te tenha marcado mais 
profundamente?

No âmbito das Misericórdias, trezentas e tal, 
conseguimos melhorar em 2016 uma coisa que 
tinha sido feita por outros sindicatos; conseguimos 
fazê-lo para 249 Misericórdias. Claro que o desejo 
é que fosse para todas, mas no que se tem de 
pensar e trabalhar é que com isto se vai 
construindo o futuro. 

No tempo do Guterres, em 1998, fizeram uma 
chamada portaria de regulamentação do trabalho, 
ou seja, como não havia nada, houve uma decisão 
unilateral. Nós não fomos convocados, mas foram 
convocados sindicatos do comércio, de hotelaria, e 
fizeram-se coisas para os enfermeiros, não estando 
lá enfermeiros. Em novembro de 2001, fez-se uma 
Convenção e aquilo que o SEP fazia, à época, era 
passar procurações, porque se pensava que 
alguém, no âmbito da CGTP, também saberia 
defender-nos. Isso foi um erro. Porque eu só posso 
defender enfermeiros se eu souber o que é ser 
enfermeiro. Se eu não souber, não posso defender 
enfermeiros, vou só defender 20 euros ou 30 euros 
de aumento. 

E o que aconteceu em 2016 foi que, tanto as 
Misericórdias, as tais 249, como as IPSS, as 4.000, 
em 2016, equipararam os enfermeiros ao que os 
outros já eram, técnicos superiores. Isso foi uma 
grande conquista. 

A outra grande conquista, foi termos conseguido 
estabelecer, em 2016, um inovador Acordo de 
Empresa com a Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa

Os processos de construção são difíceis e, às 
vezes, muito morosos.

Não havendo, de facto, uma perspetiva de 
carreira mais contínua, como acontece no 
público, estão sempre a fazer processos com 
manchas de profissionais.

Há carreiras. Por exemplo, estamos no processo de 
construção na Associação Humanitária da Cruz 
Vermelha Portuguesa, um processo que já vem de 
há alguns tempos, com avanços e recuos. A Cruz 
Vermelha Portuguesa não tem qualquer 
enquadramento, não é IPSS, não é militar, nada. 
Porque já tínhamos construído um processo 
semelhante com outros dois sindicatos, neste caso 
concreto com a FENPROF e com o Sindicato da 

Função Pública, iniciámos o processo negocial 
depois da manifesta vontade da própria Cruz 
Vermelha Portuguesa. Estamos a falar num 
processo que começou em 2016, com avanços, 
recuos, paragens. 

Um dos pontos difíceis é que não queriam que o 
desenvolvimento dos profissionais se chamasse 
“Carreira”. “Mas porquê?”, perguntávamos. 
“Porque Carreira está associada ao setor público e 
nós não queremos o setor público”. 

Por isso, temos de ver o que temos de argumentar 
para dissociar aquilo que é a palavra “Carreira”, 
pensando em termos de enfermagem. Eles podem 
dizer que os enfermeiros são técnicos superiores e 
nós concordamos, mas com uma área específica. E 
quando nós lhes começamos a falar sobre a 
atividade ou sobre o que têm a fazer ou que 
deveriam fazer dão-nos razão. Mas para isso é 
preciso eu saber o que é ser enfermeiro.

Depois, tenho também de saber um conjunto de 
outras coisas que têm que ver com o 
enquadramento legislativo e o que a lei nos 

permite fazer, porque, do lado de lá, têm 
conhecimento disso. E quando não têm, temos de 
ter a capacidade de conhecer mais, para os 
conseguir levar ao nosso desígnio. Isto é, do ponto 
de vista da negociação, temos de perceber o 
contexto, a cultura organizacional, perceber quem 
somos e fazer propostas. 

E chegaram a alguma outra palavra para além de 
“Carreira”?

Não. (risos) Estivemos a andar à volta e vamos 
devagarinho. Os processos são lentos. 

Estou a recordar-me que, desde 2014, na Cruz 
Vermelha Portuguesa, puseram no contrato 
individual de trabalho as 40 horas. Nós dissemos 
que não fazíamos mais nada se não fossem 35 
horas, que não continuávamos a negociar sem isso. 
Se o princípio é aceite, é aceite. E como é que 
chegamos lá? Esse é muitas vezes o problema, a 
nossa pressa, é querermos logo tudo e depois não 
temos nada. Do lado de lá, nunca podem perder a 
face e nós também não. Sem abdicarmos dos 
nossos princípios, temos de encontrar soluções. 
  
Neste momento, quantos enfermeiros estão a 
trabalhar no setor privado em Portugal?

Não sei porque não há levantamentos. Nós 
podemos dizer que os hospitais privados, 75 
instituições, têm à volta de 4.000 enfermeiros. 
Depois, temos esta grande mancha que são as 
IPSS, mas haverá mais.

Por exemplo, quando, em 2006, foi criada a Rede 
Nacional dos Cuidados Continuados, o Estado 
utilizou as estruturas existentes das Misericórdias e 
das IPSS para fazerem esse trabalho, 
descentrando-as da área educativa para a área da 
saúde. E puseram lá uns enfermeiros saídos da 
escola, a trabalhar por pouco dinheiro. E isso 
também era uma forma de os hospitais começarem 
a drenar os seus doentes. 

Estamos a falar de enfermeiros mais jovens?

Sim. E isso tem um impacto concreto em termos da 
sua autonomia porque eles estão na organização 
sob a coordenação de outros profissionais, que não 
são enfermeiros. Dou um exemplo. Nos lares, 
estruturas residenciais para pessoas idosas, quem 
faz a avaliação dos graus de incapacidade não é o 
enfermeiro, é o psicólogo ou o assistente social. 
Está estabelecido que deve haver 1 enfermeiro 
para 20 utentes, dependendo do grau de 
incapacidade, ou 1 enfermeiro para 40, mas quem 
faz essa avaliação? A Segurança Social só paga 

baseada nessa avaliação. Fala-se muito da 
degradação dos lares, mas é aí que começa. 

Na pandemia, verificou-se que, nas unidades em 
que havia menos enfermeiros, houve um alto nível 
de infeção; nas unidades em que o enfermeiro ia 
pontualmente ou não tinham enfermeiros, o nível 
de infeção era ainda maior. Isto era o sinal de que 
os enfermeiros não se circunscreviam à mera 
administração de terapêutica, mas eram elementos 
de mudança de comportamentos e de 
desenvolvimento de circuitos que impediam a 
proliferação das infeções. 

Recordo também uma Convenção com a Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, em 2016. Foi uma 
Convenção inovadora, um dos grandes ganhos. 
Fruto também dos interlocutores que tínhamos, 
conseguimos implementar uma forma de 
desenvolvimento para os enfermeiros e implicar as 
decisões dos enfermeiros, no sentido da sua 
valorização. Ou seja, a sua prática tinha de estar 
reconhecida e registada e, quanto mais registos, 
mais contributos, mais subiam na estrutura 
remuneratória. 

Tendo em conta a tua experiência de 
negociações no público e no privado, quais são 
as diferenças, consequências e as dificuldades 
que mais sentes?

As negociações no público são pouco objetivas e 
nunca mais terminam. Reparem que começámos 
com a vontade de rever a carreira em 2005 ou 
2006. Os nossos interlocutores mudaram, não têm 
a mesma linguagem, as negociações são 
“kafkianas”. No setor privado, as coisas são muito 
mais objetivas e estamos perante alguém que 
pode decidir, que pode dizer que sim ou que não. 
A minha capacidade ali é tentar argumentar e 
estudar. Temos de ter conhecimento do que é a 
profissão e os profissionais, conhecer o 
Regulamento do Exercício Profissional do 
Enfermeiro e o contexto organizacional, para 
perceber também o que pretende o lado de lá. 
Chama-se a isto ser conciliador. 

O processo de negociação no privado ser mais 
objetivo e célere poderá estar ligado à lógica de 
lucro inerente que, à partida, no público não é 
prioridade?

Não. O setor privado tem normas para a 
construção e para a negociação e tem de as seguir. 
Há prazos marcados. Por exemplo, tínhamos um 
processo no Hospital da CUF Infante Santo, em 
2003 (que foi a primeira vez em que participei, 
meteram-me ali) e, até ao dia 23 de outubro de 
2003, deveriam ser feitas as denúncias das 

Convenções. Ao fim de dois anos, o processo 
morreu, porque o Código mudou. Naquela altura, 
acreditei que não iria entrar em caducidade. A 
legislação laboral mudava e eu não me tinha 
capacitado para essa mudança. Era ainda ingénuo. 

Referiste que se estava a transportar modelos 
do setor privado para o setor público, 
nomeadamente a questão de dizer que os 
enfermeiros fazem parte da despesa e não da 
receita, que o lucro vem dos médicos. Confirmas 
que também é assim no privado?

Eles têm consciência do valor dos enfermeiros, mas 
pretendem que sejam proativos, no sentido de 
apresentar propostas e projetos daquilo que são as 
suas capacidades enquanto grupo. No setor 
privado, se os enfermeiros não forem 
desafiantes e se só lá estiverem para serem os 
instrumentais de outros, rapidamente são 
substituídos por outros meios e profissionais. 

O setor privado não pode olhar para o enfermeiro 
apenas como instrumental e deve valorizar os 
enfermeiros. Eu trabalhei no privado, para duas 
consultoras, e fui apresentando propostas. 

O enfermeiro não pode só dar conselhos, o 
enfermeiro tem de vender, porque se não vender 
não é valorizado. E tudo o que é oferecido não é 
valorizado.
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O SEP em FOCO deste número é dedicado 
exclusivamente ao trabalho desenvolvido no 
setor privado e social. Este setor inclui os 
diferentes grupos e hospitais privados, as 
IPSS, as Misericórdias, a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, a Rádio Televisão 
Portuguesa e inclui também novos desafios, 
como o da Cruz Vermelha Portuguesa 
(Associação Humanitária), com as 
Mutualidades, e todas as outras unidades 
onde ainda não negociámos qualquer 
Instrumento de Regulamentação Coletiva de 
Trabalho. 

E ninguém melhor do que o Enfermeiro Jorge 
Rebelo, o dirigente do SEP à frente desta 
área (há tantos anos que já quase nem se 
lembra quando começou) para servir de guia.

Começamos no futuro. Como antecipas o setor 
privado no espaço de dez anos?

Neste momento, vejo o setor privado da saúde 
ainda como um complemento ao Serviço Nacional 
de Saúde. Na prática, o privado, no seu 
conjunto, é alargado e muito diversificado e tem 
alicerçado o seu desenvolvimento nas 
fragilidades e na desorganização do SNS. O 
setor é, como disse, muito diversificado e alargado 
na sua oferta cobrando às pessoas a rapidez do seu 
serviço. Portanto, e sem querer ser redutor, vejo o 
setor privado como consultas, transplantes, 
cirurgias, exames e serviços de âmbito social e de 
saúde a pessoas mais idosas e com alguma 
incapacidade física ou mental. Penso que o setor 
privado, em sentido lato, irá ter um grande 
desenvolvimento, mesmo que não tenha a mesma 
forma que hoje tem.

Recordo que, há uns anos, o setor privado, como 
área de negócio, era feito por pequenas clínicas 
quase de ”vão de escada” e, lentamente, 
passámos a ter os grandes Grupos, não só 
nacionais, mas também internacionais a tomar 
conta do “negócio”. Isto é o setor privado, puro e 
duro. O negócio desenvolve-se quando existe 
procura e os utentes querem respostas.

Cada vez mais se fala em doença, toda a gente 
tem doenças e, se não as têm, o marketing vai 
encarregar-se de lhes encontrar uma. Estamos 
muito focados no corpo, no individual, mas, à 
medida que vamos envelhecendo, temos cada vez 
mais doenças e incapacidades. Aparece então todo 
aquele setor maioritariamente dominado pelas 
Misericórdias, pelas Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (IPSS), pelas Mutualidades e 
por alguns pequenos grupos privados que 
“oferecem” a melhor “casa de fim de vida”. 

Esta é uma realidade que se expande. Ao mesmo 
tempo, está concentrada em três ou quatro 
Grupos, uns regionais e outros a nível nacional, 
deixando o apoio e a institucionalização das 
pessoas em final de vida para instituições de 
âmbito social, sejam elas Misericórdias ou não.

O Estado tem interesse nisto. E porquê? Porque 
lhe sai mais barato! 

Apesar de serem funções sociais do Estado, e 
destas serem da sua responsabilidade, o Estado 
passou, ou delegou, a sua responsabilidade nas 
IPSS e Misericórdias que, sem fins lucrativos, 
poderiam resolver os problemas sociais e de apoio 
a pessoas idosas e frágeis, mas sem dispensar os 
necessários créditos para contratar os recursos 
humanos necessários. A contratação coletiva e a 
relação destas entidades com os seus 
trabalhadores tem sido miserabilista.

Há também outro dado, que é importante realçar e 
que passa pela própria Comunicação Social e no 
que ela transmite que, como sabemos, molda o 
comportamento das pessoas, na sua formação 
em geral e no desejo que provoca de compra de 
consultas e exames, como se já estivéssemos 
doentes. Falta-nos a segurança que os cuidados 
de saúde primários devem dar às pessoas.

Esta alienação vai no sentido de parecer que cada 
um é detentor de um máximo de consultas e 
exames, independentemente do tipo de exames. E 
é isto que ajuda o privado a crescer. Todos nós 
dizemos que é preciso as pessoas serem mais 
letradas no âmbito da saúde mas, na realidade, o 
que alguns órgãos de Comunicação Social fazem é 
alienar as pessoas no que à promoção da saúde diz 
respeito. Por exemplo, nos programas da manhã, 
na televisão, quando aparece lá alguém a falar 
sobre esclerose múltipla ou outra doença qualquer, 
o que se constata é o aumento da procura de 
especialistas dessa área e de pessoas que, face ao 
que ouviram na televisão, começam a ser um poço 
de doenças. E todos nós somos um poço de 
doenças. Ora, a doença é uma forma de 
financiamento do setor privado. 

Por isso, eu acho que o negócio vai expandir-se, 
para mais com esta situação do Serviço Nacional 
de Saúde, onde não se investe no âmbito dos 
cuidados de saúde primários. São as dificuldades 
de acesso, é a Comunicação Social e é um 
conjunto de outras situações que levam também  
ao crescimento do setor social. 

Nesta dicotomia público/privado, como é que 
isso se vai refletir ao nível dos profissionais de 
saúde, nomeadamente dos enfermeiros? 

Bem, eu estou a falar com o conhecimento de 
alguém que foi criado numa determinada época e 
teve uma determinada formação e, provavelmente, 
não estou capacitado para falar sobre os jovens e 
sobre aquilo que os jovens pensam, mesmo no 
âmbito da sua formação. 

Quando comecei a trabalhar, no meu primeiro 
estágio, no meu primeiro ano, eu entrava num 
hospital e os Enfermeiros e os utentes tratavam-me 
logo por enfermeiro e isso era uma forma de nos 
englobar, aqueles velhos tentavam-me englobar 
naquilo que era aquele conjunto. Agora dizem: 
“Você tem de ser um empreendedor, tem de ser 
melhor do que o outro.” No passado, não se 
pensava desta forma e o privado claro que vai 
explorar isto. 

Aquilo que tínhamos como igual vai desaparecer 
tendencialmente, levando a lutas entre 
enfermeiros. Eles veem que os seus pares, os 
médicos, funcionam dessa maneira, cultiva-se o 
individualismo apesar de terem uma base comum. 
Nós não tínhamos isso. 

Quando fizemos a construção do desenvolvimento 
da profissão - e estamos a falar de toda a década 
de 80 - fizemos acontecer um conjunto de 
modificações, que foram fruto do que os nossos 
anteriores colegas tinham desenvolvido, e nisto 
éramos um corpo. Tanto éramos um corpo que 
fizemos um Regulamento do Exercício Profissional 
dos Enfermeiros e uma Ordem. Hoje, não sentimos 
este fator de agregação, e isso também tem que 
ver, se calhar, com aquilo que é a construção dos 
jovens e naquilo que a academia, as escolas, lhes 
apontam como caminho de desenvolvimento. 

Como vai ser no futuro? Não sei. 

O que eu desenvolvo, enquanto membro do SEP, é 
a contratação coletiva. Mas falar de contratação 
coletiva no abstrato não quer dizer nada.

Para se falar disto tem de se falar de negociação e 
de trabalhadores que, neste caso, são enfermeiros 
disponíveis e conscientes do que querem contratar 
e da relação com as entidades patronais. Para 
haver uma negociação, os enfermeiros que estão 
no processo negocial têm de saber, em primeiro 
lugar, o que são. Mais do que saber se querem 
mais 20 euros, têm de saber o que são. Porque, 
quando o enfermeiro vai falar com a entidade 
empregadora, esta está munida de advogados, de 
legislação, mas não está munida do conhecimento 
daquilo que os enfermeiros podem e devem fazer, 
ou seja, o que é ser enfermeiro. Quando isto não 
existe e quando nós não valorizamos a nossa 
essência, como corpo de conhecimento e de 
experiência, dificilmente conseguiremos atingir os 

nossos objetivos. É deveras importante saber o 
que é que nós somos na sociedade e no mundo, 
enquanto profissionais, Se nós não tivermos isto 
como central poderíamos dizer que, num processo 
negocial, poderemos ser substituídos por um 
qualquer advogado.

E isso tem que ver com o contexto em que se 
trabalha?

Tem que ver com o contexto em que se trabalha, 
sim. Aqui, volto outra vez à questão da nossa 
socialização no local de trabalho. Nós, 
antigamente, quando começávamos num hospital 
ou numa unidade, os mais velhos “faziam-nos 
entrar” na filosofia da instituição e havia quase que 
uma absorção do que os mestres nos ensinavam e 
os exemplos que nos davam, sem, contudo, 
descurar os momentos de reflexão sobre estes 
processos empíricos e, por vezes, não formais de 
desenvolvimento de autonomia profissional. Havia 
uma filosofia criada e sedimentada ao longo de 
anos com o objetivo de nos fazer crescer como 
trabalhadores enfermeiros.  

Face a esta situação atual de grande volatilidade 
em termos dos locais de trabalho e de andarmos a 
saltar e não haver um processo de 
desenvolvimento e de agregação não se entra na 
filosofia. Tive um exemplo na minha vida. Quando 

transitei de hospital e mudei de instituição, houve 
um médico que me perguntou de que hospital eu 
vinha, e se era dos Hospitais Civis de Lisboa, se 
vinha dos hospitais democráticos. Mesmo sem 
perceber, trazia um conceito e uma forma de estar 
diferente de outros que vinham de outros sítios e 
era interessante perceber isso. Eu trazia a filosofia 
de trabalhar em hospitais democráticos, como dizia 
o médico, outros colegas traziam outra forma e 
assim íamos construindo o nosso desenvolvimento 
como trabalhadores e como enfermeiros inseridos 
numa organização. 

Hoje, com esta coisa de estar agora aqui e 
depois ir para ali, e o contrato ser aqueloutro, 
esta sequência pode prejudicar-nos. O privado 
privilegia alguns e os outros são instrumento 
dos que têm privilégio. Ou seja, uns privados 
querem um conjunto de enfermeiros que, neste 
caso, possam fazer enquadramento e coordenação, 
e esses preservam-nos para ficar, mas em função 
da filosofia que o próprio privado criou e que se 
centra naturalmente no lucro. Depois, tem um 
conjunto de outros, que vão utilizando, sejam eles 
prestadores de serviço, sejam eles jovens 
profissionalmente. 

No privado, valorizam muito a imagem e vendem 
imagem, como outros setores de serviços, lojas e 
supermercados. O privado tem diversas facetas, é 
uma espécie de polvo com diferentes tentáculos e 
uns funcionam de uma maneira e outros funcionam 
de outra. 

Do ponto de vista sindical, temos de estar alerta. 
Temos de conhecer bem o nosso contexto, as 
pessoas com quem estamos a trabalhar, com quem 
vamos negociar, para, eventualmente, podermos 
atingir os objetivos que pretendemos e que têm 
que ver com as melhores condições de trabalho 
para os enfermeiros. O que é difícil, digo-vos já.

Há aqui o risco de existir, agora ou a médio e 
longo prazo, uma certa demonização do setor 
privado em relação ao setor público, de 
desfasamento entre a interpretação que temos 
do setor privado face ao que os profissionais 
querem ter e saber?

A pior coisa que podemos fazer é demonizar 
seja o que for. Quando nós entramos na 
demonização, tornamo-nos vítimas do próprio 
demónio. 

É claro que o privado é concorrencial, mas a pior 
coisa que podemos fazer é dizer que todo o 
privado é mau. E isso é uma coisa que, às vezes, se 
diz, em termos sindicais. Não pode ser porque, na 
realidade, o privado tem determinados objetivos e 
esses objetivos são provavelmente diferentes 
porque têm que ver com o lucro. 

O que eu pretendo, como enfermeiro, é que me 
deem a autonomia e a capacidade que eu quero 
em termos do trabalho. Quando nós demonizamos 
alguém, a pessoa fecha-se e torna-se efetivamente 
demónio e acaba por nos destruir e impede que 
façamos qualquer coisa. Na relação contratual, as 
partes não são iguais e o trabalhador é sempre a 
parte mais vulnerável.

Não posso entrar nesta situação de que o público 
é bom e é tudo bom, porque não é, tem imensas 
falhas. Mesmo o público está a ir buscar muitas das 
práticas do setor privado e nós continuamos a dizer 
que ele é bom, não percebendo que estão a ser 
introduzidas no setor público coisas que não 
deviam ser introduzidas. Temos de perceber o que 
é que o privado quer e como quer, para, então, 
nós também, deste lado, enquanto sindicato, 
conseguirmos atingir os nossos objetivos.

O privado é basicamente doença e centra-se 
numa figura única, que é o médico. Então, os 
enfermeiros podem ser vistos simplesmente 
como instrumentais. Se nós conseguirmos 
demonstrar que os enfermeiros não são só 
instrumentos e que têm mais para dar, estamos a 
modificar essa visão, que os enfermeiros não são 
só fonte de despesa mas podem ser fonte de 
receita. Mas é um processo de difícil construção e 
eu não sei como isto se vai fazer.  

Penso que passa muito pela formação que se dá 
nas escolas. No passado, os senhores professores 
estavam na carreira de enfermagem e entravam, 
também eles, nesta filosofia. A partir do momento, 
e bem, em que se entrou no ensino superior, eles 
passaram a ser docentes e isto cria um 
desfasamento com a realidade. A própria formação 
existente parece-me que desacompanha os 
estudantes de enfermagem. E os estudantes de 
enfermagem têm, às vezes, como exemplo, más 
práticas ou maus comportamentos sem os 
necessários tempos de reflexão critica da prática 
de estágio. 

Na perspetiva do SEP, quais são os maiores 
desafios do trabalho do setor privado nos 
próximos tempos?

O objetivo é ir à liça a todos e não perdermos os 
que já temos. 

Não deixar entrar em caducidade muitas das 
Convenções. O principal objetivo é o sindicato 
manter-se nos processos negociais que tem e 
avançar com outros, se possível. É preciso perceber 
que há um conjunto de Grupos estrangeiros que 
estão por aí, em barda, fundamentalmente nesta 
área da terceira idade. 

És dirigente do setor privado há quanto tempo?

Já nem me lembro. Desde 2003 ou 2004, mais 
coisa menos coisa. 

Há alguma conquista que te tenha marcado mais 
profundamente?

No âmbito das Misericórdias, trezentas e tal, 
conseguimos melhorar em 2016 uma coisa que 
tinha sido feita por outros sindicatos; conseguimos 
fazê-lo para 249 Misericórdias. Claro que o desejo 
é que fosse para todas, mas no que se tem de 
pensar e trabalhar é que com isto se vai 
construindo o futuro. 

No tempo do Guterres, em 1998, fizeram uma 
chamada portaria de regulamentação do trabalho, 
ou seja, como não havia nada, houve uma decisão 
unilateral. Nós não fomos convocados, mas foram 
convocados sindicatos do comércio, de hotelaria, e 
fizeram-se coisas para os enfermeiros, não estando 
lá enfermeiros. Em novembro de 2001, fez-se uma 
Convenção e aquilo que o SEP fazia, à época, era 
passar procurações, porque se pensava que 
alguém, no âmbito da CGTP, também saberia 
defender-nos. Isso foi um erro. Porque eu só posso 
defender enfermeiros se eu souber o que é ser 
enfermeiro. Se eu não souber, não posso defender 
enfermeiros, vou só defender 20 euros ou 30 euros 
de aumento. 

E o que aconteceu em 2016 foi que, tanto as 
Misericórdias, as tais 249, como as IPSS, as 4.000, 
em 2016, equipararam os enfermeiros ao que os 
outros já eram, técnicos superiores. Isso foi uma 
grande conquista. 

A outra grande conquista, foi termos conseguido 
estabelecer, em 2016, um inovador Acordo de 
Empresa com a Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa

Os processos de construção são difíceis e, às 
vezes, muito morosos.

Não havendo, de facto, uma perspetiva de 
carreira mais contínua, como acontece no 
público, estão sempre a fazer processos com 
manchas de profissionais.

Há carreiras. Por exemplo, estamos no processo de 
construção na Associação Humanitária da Cruz 
Vermelha Portuguesa, um processo que já vem de 
há alguns tempos, com avanços e recuos. A Cruz 
Vermelha Portuguesa não tem qualquer 
enquadramento, não é IPSS, não é militar, nada. 
Porque já tínhamos construído um processo 
semelhante com outros dois sindicatos, neste caso 
concreto com a FENPROF e com o Sindicato da 

Função Pública, iniciámos o processo negocial 
depois da manifesta vontade da própria Cruz 
Vermelha Portuguesa. Estamos a falar num 
processo que começou em 2016, com avanços, 
recuos, paragens. 

Um dos pontos difíceis é que não queriam que o 
desenvolvimento dos profissionais se chamasse 
“Carreira”. “Mas porquê?”, perguntávamos. 
“Porque Carreira está associada ao setor público e 
nós não queremos o setor público”. 

Por isso, temos de ver o que temos de argumentar 
para dissociar aquilo que é a palavra “Carreira”, 
pensando em termos de enfermagem. Eles podem 
dizer que os enfermeiros são técnicos superiores e 
nós concordamos, mas com uma área específica. E 
quando nós lhes começamos a falar sobre a 
atividade ou sobre o que têm a fazer ou que 
deveriam fazer dão-nos razão. Mas para isso é 
preciso eu saber o que é ser enfermeiro.

Depois, tenho também de saber um conjunto de 
outras coisas que têm que ver com o 
enquadramento legislativo e o que a lei nos 

permite fazer, porque, do lado de lá, têm 
conhecimento disso. E quando não têm, temos de 
ter a capacidade de conhecer mais, para os 
conseguir levar ao nosso desígnio. Isto é, do ponto 
de vista da negociação, temos de perceber o 
contexto, a cultura organizacional, perceber quem 
somos e fazer propostas. 

E chegaram a alguma outra palavra para além de 
“Carreira”?

Não. (risos) Estivemos a andar à volta e vamos 
devagarinho. Os processos são lentos. 

Estou a recordar-me que, desde 2014, na Cruz 
Vermelha Portuguesa, puseram no contrato 
individual de trabalho as 40 horas. Nós dissemos 
que não fazíamos mais nada se não fossem 35 
horas, que não continuávamos a negociar sem isso. 
Se o princípio é aceite, é aceite. E como é que 
chegamos lá? Esse é muitas vezes o problema, a 
nossa pressa, é querermos logo tudo e depois não 
temos nada. Do lado de lá, nunca podem perder a 
face e nós também não. Sem abdicarmos dos 
nossos princípios, temos de encontrar soluções. 
  
Neste momento, quantos enfermeiros estão a 
trabalhar no setor privado em Portugal?

Não sei porque não há levantamentos. Nós 
podemos dizer que os hospitais privados, 75 
instituições, têm à volta de 4.000 enfermeiros. 
Depois, temos esta grande mancha que são as 
IPSS, mas haverá mais.

Por exemplo, quando, em 2006, foi criada a Rede 
Nacional dos Cuidados Continuados, o Estado 
utilizou as estruturas existentes das Misericórdias e 
das IPSS para fazerem esse trabalho, 
descentrando-as da área educativa para a área da 
saúde. E puseram lá uns enfermeiros saídos da 
escola, a trabalhar por pouco dinheiro. E isso 
também era uma forma de os hospitais começarem 
a drenar os seus doentes. 

Estamos a falar de enfermeiros mais jovens?

Sim. E isso tem um impacto concreto em termos da 
sua autonomia porque eles estão na organização 
sob a coordenação de outros profissionais, que não 
são enfermeiros. Dou um exemplo. Nos lares, 
estruturas residenciais para pessoas idosas, quem 
faz a avaliação dos graus de incapacidade não é o 
enfermeiro, é o psicólogo ou o assistente social. 
Está estabelecido que deve haver 1 enfermeiro 
para 20 utentes, dependendo do grau de 
incapacidade, ou 1 enfermeiro para 40, mas quem 
faz essa avaliação? A Segurança Social só paga 

baseada nessa avaliação. Fala-se muito da 
degradação dos lares, mas é aí que começa. 

Na pandemia, verificou-se que, nas unidades em 
que havia menos enfermeiros, houve um alto nível 
de infeção; nas unidades em que o enfermeiro ia 
pontualmente ou não tinham enfermeiros, o nível 
de infeção era ainda maior. Isto era o sinal de que 
os enfermeiros não se circunscreviam à mera 
administração de terapêutica, mas eram elementos 
de mudança de comportamentos e de 
desenvolvimento de circuitos que impediam a 
proliferação das infeções. 

Recordo também uma Convenção com a Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, em 2016. Foi uma 
Convenção inovadora, um dos grandes ganhos. 
Fruto também dos interlocutores que tínhamos, 
conseguimos implementar uma forma de 
desenvolvimento para os enfermeiros e implicar as 
decisões dos enfermeiros, no sentido da sua 
valorização. Ou seja, a sua prática tinha de estar 
reconhecida e registada e, quanto mais registos, 
mais contributos, mais subiam na estrutura 
remuneratória. 

Tendo em conta a tua experiência de 
negociações no público e no privado, quais são 
as diferenças, consequências e as dificuldades 
que mais sentes?

As negociações no público são pouco objetivas e 
nunca mais terminam. Reparem que começámos 
com a vontade de rever a carreira em 2005 ou 
2006. Os nossos interlocutores mudaram, não têm 
a mesma linguagem, as negociações são 
“kafkianas”. No setor privado, as coisas são muito 
mais objetivas e estamos perante alguém que 
pode decidir, que pode dizer que sim ou que não. 
A minha capacidade ali é tentar argumentar e 
estudar. Temos de ter conhecimento do que é a 
profissão e os profissionais, conhecer o 
Regulamento do Exercício Profissional do 
Enfermeiro e o contexto organizacional, para 
perceber também o que pretende o lado de lá. 
Chama-se a isto ser conciliador. 

O processo de negociação no privado ser mais 
objetivo e célere poderá estar ligado à lógica de 
lucro inerente que, à partida, no público não é 
prioridade?

Não. O setor privado tem normas para a 
construção e para a negociação e tem de as seguir. 
Há prazos marcados. Por exemplo, tínhamos um 
processo no Hospital da CUF Infante Santo, em 
2003 (que foi a primeira vez em que participei, 
meteram-me ali) e, até ao dia 23 de outubro de 
2003, deveriam ser feitas as denúncias das 

Convenções. Ao fim de dois anos, o processo 
morreu, porque o Código mudou. Naquela altura, 
acreditei que não iria entrar em caducidade. A 
legislação laboral mudava e eu não me tinha 
capacitado para essa mudança. Era ainda ingénuo. 

Referiste que se estava a transportar modelos 
do setor privado para o setor público, 
nomeadamente a questão de dizer que os 
enfermeiros fazem parte da despesa e não da 
receita, que o lucro vem dos médicos. Confirmas 
que também é assim no privado?

Eles têm consciência do valor dos enfermeiros, mas 
pretendem que sejam proativos, no sentido de 
apresentar propostas e projetos daquilo que são as 
suas capacidades enquanto grupo. No setor 
privado, se os enfermeiros não forem 
desafiantes e se só lá estiverem para serem os 
instrumentais de outros, rapidamente são 
substituídos por outros meios e profissionais. 

O setor privado não pode olhar para o enfermeiro 
apenas como instrumental e deve valorizar os 
enfermeiros. Eu trabalhei no privado, para duas 
consultoras, e fui apresentando propostas. 

O enfermeiro não pode só dar conselhos, o 
enfermeiro tem de vender, porque se não vender 
não é valorizado. E tudo o que é oferecido não é 
valorizado.



O SEP em FOCO deste número é dedicado 
exclusivamente ao trabalho desenvolvido no 
setor privado e social. Este setor inclui os 
diferentes grupos e hospitais privados, as 
IPSS, as Misericórdias, a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, a Rádio Televisão 
Portuguesa e inclui também novos desafios, 
como o da Cruz Vermelha Portuguesa 
(Associação Humanitária), com as 
Mutualidades, e todas as outras unidades 
onde ainda não negociámos qualquer 
Instrumento de Regulamentação Coletiva de 
Trabalho. 

E ninguém melhor do que o Enfermeiro Jorge 
Rebelo, o dirigente do SEP à frente desta 
área (há tantos anos que já quase nem se 
lembra quando começou) para servir de guia.

Começamos no futuro. Como antecipas o setor 
privado no espaço de dez anos?

Neste momento, vejo o setor privado da saúde 
ainda como um complemento ao Serviço Nacional 
de Saúde. Na prática, o privado, no seu 
conjunto, é alargado e muito diversificado e tem 
alicerçado o seu desenvolvimento nas 
fragilidades e na desorganização do SNS. O 
setor é, como disse, muito diversificado e alargado 
na sua oferta cobrando às pessoas a rapidez do seu 
serviço. Portanto, e sem querer ser redutor, vejo o 
setor privado como consultas, transplantes, 
cirurgias, exames e serviços de âmbito social e de 
saúde a pessoas mais idosas e com alguma 
incapacidade física ou mental. Penso que o setor 
privado, em sentido lato, irá ter um grande 
desenvolvimento, mesmo que não tenha a mesma 
forma que hoje tem.

Recordo que, há uns anos, o setor privado, como 
área de negócio, era feito por pequenas clínicas 
quase de ”vão de escada” e, lentamente, 
passámos a ter os grandes Grupos, não só 
nacionais, mas também internacionais a tomar 
conta do “negócio”. Isto é o setor privado, puro e 
duro. O negócio desenvolve-se quando existe 
procura e os utentes querem respostas.

Cada vez mais se fala em doença, toda a gente 
tem doenças e, se não as têm, o marketing vai 
encarregar-se de lhes encontrar uma. Estamos 
muito focados no corpo, no individual, mas, à 
medida que vamos envelhecendo, temos cada vez 
mais doenças e incapacidades. Aparece então todo 
aquele setor maioritariamente dominado pelas 
Misericórdias, pelas Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (IPSS), pelas Mutualidades e 
por alguns pequenos grupos privados que 
“oferecem” a melhor “casa de fim de vida”. 

Esta é uma realidade que se expande. Ao mesmo 
tempo, está concentrada em três ou quatro 
Grupos, uns regionais e outros a nível nacional, 
deixando o apoio e a institucionalização das 
pessoas em final de vida para instituições de 
âmbito social, sejam elas Misericórdias ou não.

O Estado tem interesse nisto. E porquê? Porque 
lhe sai mais barato! 

Apesar de serem funções sociais do Estado, e 
destas serem da sua responsabilidade, o Estado 
passou, ou delegou, a sua responsabilidade nas 
IPSS e Misericórdias que, sem fins lucrativos, 
poderiam resolver os problemas sociais e de apoio 
a pessoas idosas e frágeis, mas sem dispensar os 
necessários créditos para contratar os recursos 
humanos necessários. A contratação coletiva e a 
relação destas entidades com os seus 
trabalhadores tem sido miserabilista.

Há também outro dado, que é importante realçar e 
que passa pela própria Comunicação Social e no 
que ela transmite que, como sabemos, molda o 
comportamento das pessoas, na sua formação 
em geral e no desejo que provoca de compra de 
consultas e exames, como se já estivéssemos 
doentes. Falta-nos a segurança que os cuidados 
de saúde primários devem dar às pessoas.

Esta alienação vai no sentido de parecer que cada 
um é detentor de um máximo de consultas e 
exames, independentemente do tipo de exames. E 
é isto que ajuda o privado a crescer. Todos nós 
dizemos que é preciso as pessoas serem mais 
letradas no âmbito da saúde mas, na realidade, o 
que alguns órgãos de Comunicação Social fazem é 
alienar as pessoas no que à promoção da saúde diz 
respeito. Por exemplo, nos programas da manhã, 
na televisão, quando aparece lá alguém a falar 
sobre esclerose múltipla ou outra doença qualquer, 
o que se constata é o aumento da procura de 
especialistas dessa área e de pessoas que, face ao 
que ouviram na televisão, começam a ser um poço 
de doenças. E todos nós somos um poço de 
doenças. Ora, a doença é uma forma de 
financiamento do setor privado. 

Por isso, eu acho que o negócio vai expandir-se, 
para mais com esta situação do Serviço Nacional 
de Saúde, onde não se investe no âmbito dos 
cuidados de saúde primários. São as dificuldades 
de acesso, é a Comunicação Social e é um 
conjunto de outras situações que levam também  
ao crescimento do setor social. 

Nesta dicotomia público/privado, como é que 
isso se vai refletir ao nível dos profissionais de 
saúde, nomeadamente dos enfermeiros? 

Bem, eu estou a falar com o conhecimento de 
alguém que foi criado numa determinada época e 
teve uma determinada formação e, provavelmente, 
não estou capacitado para falar sobre os jovens e 
sobre aquilo que os jovens pensam, mesmo no 
âmbito da sua formação. 

Quando comecei a trabalhar, no meu primeiro 
estágio, no meu primeiro ano, eu entrava num 
hospital e os Enfermeiros e os utentes tratavam-me 
logo por enfermeiro e isso era uma forma de nos 
englobar, aqueles velhos tentavam-me englobar 
naquilo que era aquele conjunto. Agora dizem: 
“Você tem de ser um empreendedor, tem de ser 
melhor do que o outro.” No passado, não se 
pensava desta forma e o privado claro que vai 
explorar isto. 

Aquilo que tínhamos como igual vai desaparecer 
tendencialmente, levando a lutas entre 
enfermeiros. Eles veem que os seus pares, os 
médicos, funcionam dessa maneira, cultiva-se o 
individualismo apesar de terem uma base comum. 
Nós não tínhamos isso. 

Quando fizemos a construção do desenvolvimento 
da profissão - e estamos a falar de toda a década 
de 80 - fizemos acontecer um conjunto de 
modificações, que foram fruto do que os nossos 
anteriores colegas tinham desenvolvido, e nisto 
éramos um corpo. Tanto éramos um corpo que 
fizemos um Regulamento do Exercício Profissional 
dos Enfermeiros e uma Ordem. Hoje, não sentimos 
este fator de agregação, e isso também tem que 
ver, se calhar, com aquilo que é a construção dos 
jovens e naquilo que a academia, as escolas, lhes 
apontam como caminho de desenvolvimento. 

Como vai ser no futuro? Não sei. 

O que eu desenvolvo, enquanto membro do SEP, é 
a contratação coletiva. Mas falar de contratação 
coletiva no abstrato não quer dizer nada.

Para se falar disto tem de se falar de negociação e 
de trabalhadores que, neste caso, são enfermeiros 
disponíveis e conscientes do que querem contratar 
e da relação com as entidades patronais. Para 
haver uma negociação, os enfermeiros que estão 
no processo negocial têm de saber, em primeiro 
lugar, o que são. Mais do que saber se querem 
mais 20 euros, têm de saber o que são. Porque, 
quando o enfermeiro vai falar com a entidade 
empregadora, esta está munida de advogados, de 
legislação, mas não está munida do conhecimento 
daquilo que os enfermeiros podem e devem fazer, 
ou seja, o que é ser enfermeiro. Quando isto não 
existe e quando nós não valorizamos a nossa 
essência, como corpo de conhecimento e de 
experiência, dificilmente conseguiremos atingir os 

nossos objetivos. É deveras importante saber o 
que é que nós somos na sociedade e no mundo, 
enquanto profissionais, Se nós não tivermos isto 
como central poderíamos dizer que, num processo 
negocial, poderemos ser substituídos por um 
qualquer advogado.

E isso tem que ver com o contexto em que se 
trabalha?

Tem que ver com o contexto em que se trabalha, 
sim. Aqui, volto outra vez à questão da nossa 
socialização no local de trabalho. Nós, 
antigamente, quando começávamos num hospital 
ou numa unidade, os mais velhos “faziam-nos 
entrar” na filosofia da instituição e havia quase que 
uma absorção do que os mestres nos ensinavam e 
os exemplos que nos davam, sem, contudo, 
descurar os momentos de reflexão sobre estes 
processos empíricos e, por vezes, não formais de 
desenvolvimento de autonomia profissional. Havia 
uma filosofia criada e sedimentada ao longo de 
anos com o objetivo de nos fazer crescer como 
trabalhadores enfermeiros.  

Face a esta situação atual de grande volatilidade 
em termos dos locais de trabalho e de andarmos a 
saltar e não haver um processo de 
desenvolvimento e de agregação não se entra na 
filosofia. Tive um exemplo na minha vida. Quando 

transitei de hospital e mudei de instituição, houve 
um médico que me perguntou de que hospital eu 
vinha, e se era dos Hospitais Civis de Lisboa, se 
vinha dos hospitais democráticos. Mesmo sem 
perceber, trazia um conceito e uma forma de estar 
diferente de outros que vinham de outros sítios e 
era interessante perceber isso. Eu trazia a filosofia 
de trabalhar em hospitais democráticos, como dizia 
o médico, outros colegas traziam outra forma e 
assim íamos construindo o nosso desenvolvimento 
como trabalhadores e como enfermeiros inseridos 
numa organização. 

Hoje, com esta coisa de estar agora aqui e 
depois ir para ali, e o contrato ser aqueloutro, 
esta sequência pode prejudicar-nos. O privado 
privilegia alguns e os outros são instrumento 
dos que têm privilégio. Ou seja, uns privados 
querem um conjunto de enfermeiros que, neste 
caso, possam fazer enquadramento e coordenação, 
e esses preservam-nos para ficar, mas em função 
da filosofia que o próprio privado criou e que se 
centra naturalmente no lucro. Depois, tem um 
conjunto de outros, que vão utilizando, sejam eles 
prestadores de serviço, sejam eles jovens 
profissionalmente. 

No privado, valorizam muito a imagem e vendem 
imagem, como outros setores de serviços, lojas e 
supermercados. O privado tem diversas facetas, é 
uma espécie de polvo com diferentes tentáculos e 
uns funcionam de uma maneira e outros funcionam 
de outra. 

Do ponto de vista sindical, temos de estar alerta. 
Temos de conhecer bem o nosso contexto, as 
pessoas com quem estamos a trabalhar, com quem 
vamos negociar, para, eventualmente, podermos 
atingir os objetivos que pretendemos e que têm 
que ver com as melhores condições de trabalho 
para os enfermeiros. O que é difícil, digo-vos já.

Há aqui o risco de existir, agora ou a médio e 
longo prazo, uma certa demonização do setor 
privado em relação ao setor público, de 
desfasamento entre a interpretação que temos 
do setor privado face ao que os profissionais 
querem ter e saber?

A pior coisa que podemos fazer é demonizar 
seja o que for. Quando nós entramos na 
demonização, tornamo-nos vítimas do próprio 
demónio. 

É claro que o privado é concorrencial, mas a pior 
coisa que podemos fazer é dizer que todo o 
privado é mau. E isso é uma coisa que, às vezes, se 
diz, em termos sindicais. Não pode ser porque, na 
realidade, o privado tem determinados objetivos e 
esses objetivos são provavelmente diferentes 
porque têm que ver com o lucro. 

O que eu pretendo, como enfermeiro, é que me 
deem a autonomia e a capacidade que eu quero 
em termos do trabalho. Quando nós demonizamos 
alguém, a pessoa fecha-se e torna-se efetivamente 
demónio e acaba por nos destruir e impede que 
façamos qualquer coisa. Na relação contratual, as 
partes não são iguais e o trabalhador é sempre a 
parte mais vulnerável.

Não posso entrar nesta situação de que o público 
é bom e é tudo bom, porque não é, tem imensas 
falhas. Mesmo o público está a ir buscar muitas das 
práticas do setor privado e nós continuamos a dizer 
que ele é bom, não percebendo que estão a ser 
introduzidas no setor público coisas que não 
deviam ser introduzidas. Temos de perceber o que 
é que o privado quer e como quer, para, então, 
nós também, deste lado, enquanto sindicato, 
conseguirmos atingir os nossos objetivos.

O privado é basicamente doença e centra-se 
numa figura única, que é o médico. Então, os 
enfermeiros podem ser vistos simplesmente 
como instrumentais. Se nós conseguirmos 
demonstrar que os enfermeiros não são só 
instrumentos e que têm mais para dar, estamos a 
modificar essa visão, que os enfermeiros não são 
só fonte de despesa mas podem ser fonte de 
receita. Mas é um processo de difícil construção e 
eu não sei como isto se vai fazer.  

Penso que passa muito pela formação que se dá 
nas escolas. No passado, os senhores professores 
estavam na carreira de enfermagem e entravam, 
também eles, nesta filosofia. A partir do momento, 
e bem, em que se entrou no ensino superior, eles 
passaram a ser docentes e isto cria um 
desfasamento com a realidade. A própria formação 
existente parece-me que desacompanha os 
estudantes de enfermagem. E os estudantes de 
enfermagem têm, às vezes, como exemplo, más 
práticas ou maus comportamentos sem os 
necessários tempos de reflexão critica da prática 
de estágio. 

Na perspetiva do SEP, quais são os maiores 
desafios do trabalho do setor privado nos 
próximos tempos?

O objetivo é ir à liça a todos e não perdermos os 
que já temos. 

Não deixar entrar em caducidade muitas das 
Convenções. O principal objetivo é o sindicato 
manter-se nos processos negociais que tem e 
avançar com outros, se possível. É preciso perceber 
que há um conjunto de Grupos estrangeiros que 
estão por aí, em barda, fundamentalmente nesta 
área da terceira idade. 

És dirigente do setor privado há quanto tempo?

Já nem me lembro. Desde 2003 ou 2004, mais 
coisa menos coisa. 

Há alguma conquista que te tenha marcado mais 
profundamente?

No âmbito das Misericórdias, trezentas e tal, 
conseguimos melhorar em 2016 uma coisa que 
tinha sido feita por outros sindicatos; conseguimos 
fazê-lo para 249 Misericórdias. Claro que o desejo 
é que fosse para todas, mas no que se tem de 
pensar e trabalhar é que com isto se vai 
construindo o futuro. 

No tempo do Guterres, em 1998, fizeram uma 
chamada portaria de regulamentação do trabalho, 
ou seja, como não havia nada, houve uma decisão 
unilateral. Nós não fomos convocados, mas foram 
convocados sindicatos do comércio, de hotelaria, e 
fizeram-se coisas para os enfermeiros, não estando 
lá enfermeiros. Em novembro de 2001, fez-se uma 
Convenção e aquilo que o SEP fazia, à época, era 
passar procurações, porque se pensava que 
alguém, no âmbito da CGTP, também saberia 
defender-nos. Isso foi um erro. Porque eu só posso 
defender enfermeiros se eu souber o que é ser 
enfermeiro. Se eu não souber, não posso defender 
enfermeiros, vou só defender 20 euros ou 30 euros 
de aumento. 

E o que aconteceu em 2016 foi que, tanto as 
Misericórdias, as tais 249, como as IPSS, as 4.000, 
em 2016, equipararam os enfermeiros ao que os 
outros já eram, técnicos superiores. Isso foi uma 
grande conquista. 

A outra grande conquista, foi termos conseguido 
estabelecer, em 2016, um inovador Acordo de 
Empresa com a Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa

Os processos de construção são difíceis e, às 
vezes, muito morosos.

Não havendo, de facto, uma perspetiva de 
carreira mais contínua, como acontece no 
público, estão sempre a fazer processos com 
manchas de profissionais.

Há carreiras. Por exemplo, estamos no processo de 
construção na Associação Humanitária da Cruz 
Vermelha Portuguesa, um processo que já vem de 
há alguns tempos, com avanços e recuos. A Cruz 
Vermelha Portuguesa não tem qualquer 
enquadramento, não é IPSS, não é militar, nada. 
Porque já tínhamos construído um processo 
semelhante com outros dois sindicatos, neste caso 
concreto com a FENPROF e com o Sindicato da 

Função Pública, iniciámos o processo negocial 
depois da manifesta vontade da própria Cruz 
Vermelha Portuguesa. Estamos a falar num 
processo que começou em 2016, com avanços, 
recuos, paragens. 

Um dos pontos difíceis é que não queriam que o 
desenvolvimento dos profissionais se chamasse 
“Carreira”. “Mas porquê?”, perguntávamos. 
“Porque Carreira está associada ao setor público e 
nós não queremos o setor público”. 

Por isso, temos de ver o que temos de argumentar 
para dissociar aquilo que é a palavra “Carreira”, 
pensando em termos de enfermagem. Eles podem 
dizer que os enfermeiros são técnicos superiores e 
nós concordamos, mas com uma área específica. E 
quando nós lhes começamos a falar sobre a 
atividade ou sobre o que têm a fazer ou que 
deveriam fazer dão-nos razão. Mas para isso é 
preciso eu saber o que é ser enfermeiro.

Depois, tenho também de saber um conjunto de 
outras coisas que têm que ver com o 
enquadramento legislativo e o que a lei nos 

permite fazer, porque, do lado de lá, têm 
conhecimento disso. E quando não têm, temos de 
ter a capacidade de conhecer mais, para os 
conseguir levar ao nosso desígnio. Isto é, do ponto 
de vista da negociação, temos de perceber o 
contexto, a cultura organizacional, perceber quem 
somos e fazer propostas. 

E chegaram a alguma outra palavra para além de 
“Carreira”?

Não. (risos) Estivemos a andar à volta e vamos 
devagarinho. Os processos são lentos. 

Estou a recordar-me que, desde 2014, na Cruz 
Vermelha Portuguesa, puseram no contrato 
individual de trabalho as 40 horas. Nós dissemos 
que não fazíamos mais nada se não fossem 35 
horas, que não continuávamos a negociar sem isso. 
Se o princípio é aceite, é aceite. E como é que 
chegamos lá? Esse é muitas vezes o problema, a 
nossa pressa, é querermos logo tudo e depois não 
temos nada. Do lado de lá, nunca podem perder a 
face e nós também não. Sem abdicarmos dos 
nossos princípios, temos de encontrar soluções. 
  
Neste momento, quantos enfermeiros estão a 
trabalhar no setor privado em Portugal?

Não sei porque não há levantamentos. Nós 
podemos dizer que os hospitais privados, 75 
instituições, têm à volta de 4.000 enfermeiros. 
Depois, temos esta grande mancha que são as 
IPSS, mas haverá mais.

Por exemplo, quando, em 2006, foi criada a Rede 
Nacional dos Cuidados Continuados, o Estado 
utilizou as estruturas existentes das Misericórdias e 
das IPSS para fazerem esse trabalho, 
descentrando-as da área educativa para a área da 
saúde. E puseram lá uns enfermeiros saídos da 
escola, a trabalhar por pouco dinheiro. E isso 
também era uma forma de os hospitais começarem 
a drenar os seus doentes. 

Estamos a falar de enfermeiros mais jovens?

Sim. E isso tem um impacto concreto em termos da 
sua autonomia porque eles estão na organização 
sob a coordenação de outros profissionais, que não 
são enfermeiros. Dou um exemplo. Nos lares, 
estruturas residenciais para pessoas idosas, quem 
faz a avaliação dos graus de incapacidade não é o 
enfermeiro, é o psicólogo ou o assistente social. 
Está estabelecido que deve haver 1 enfermeiro 
para 20 utentes, dependendo do grau de 
incapacidade, ou 1 enfermeiro para 40, mas quem 
faz essa avaliação? A Segurança Social só paga 

baseada nessa avaliação. Fala-se muito da 
degradação dos lares, mas é aí que começa. 

Na pandemia, verificou-se que, nas unidades em 
que havia menos enfermeiros, houve um alto nível 
de infeção; nas unidades em que o enfermeiro ia 
pontualmente ou não tinham enfermeiros, o nível 
de infeção era ainda maior. Isto era o sinal de que 
os enfermeiros não se circunscreviam à mera 
administração de terapêutica, mas eram elementos 
de mudança de comportamentos e de 
desenvolvimento de circuitos que impediam a 
proliferação das infeções. 

Recordo também uma Convenção com a Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, em 2016. Foi uma 
Convenção inovadora, um dos grandes ganhos. 
Fruto também dos interlocutores que tínhamos, 
conseguimos implementar uma forma de 
desenvolvimento para os enfermeiros e implicar as 
decisões dos enfermeiros, no sentido da sua 
valorização. Ou seja, a sua prática tinha de estar 
reconhecida e registada e, quanto mais registos, 
mais contributos, mais subiam na estrutura 
remuneratória. 

Tendo em conta a tua experiência de 
negociações no público e no privado, quais são 
as diferenças, consequências e as dificuldades 
que mais sentes?

As negociações no público são pouco objetivas e 
nunca mais terminam. Reparem que começámos 
com a vontade de rever a carreira em 2005 ou 
2006. Os nossos interlocutores mudaram, não têm 
a mesma linguagem, as negociações são 
“kafkianas”. No setor privado, as coisas são muito 
mais objetivas e estamos perante alguém que 
pode decidir, que pode dizer que sim ou que não. 
A minha capacidade ali é tentar argumentar e 
estudar. Temos de ter conhecimento do que é a 
profissão e os profissionais, conhecer o 
Regulamento do Exercício Profissional do 
Enfermeiro e o contexto organizacional, para 
perceber também o que pretende o lado de lá. 
Chama-se a isto ser conciliador. 

O processo de negociação no privado ser mais 
objetivo e célere poderá estar ligado à lógica de 
lucro inerente que, à partida, no público não é 
prioridade?

Não. O setor privado tem normas para a 
construção e para a negociação e tem de as seguir. 
Há prazos marcados. Por exemplo, tínhamos um 
processo no Hospital da CUF Infante Santo, em 
2003 (que foi a primeira vez em que participei, 
meteram-me ali) e, até ao dia 23 de outubro de 
2003, deveriam ser feitas as denúncias das 

Convenções. Ao fim de dois anos, o processo 
morreu, porque o Código mudou. Naquela altura, 
acreditei que não iria entrar em caducidade. A 
legislação laboral mudava e eu não me tinha 
capacitado para essa mudança. Era ainda ingénuo. 

Referiste que se estava a transportar modelos 
do setor privado para o setor público, 
nomeadamente a questão de dizer que os 
enfermeiros fazem parte da despesa e não da 
receita, que o lucro vem dos médicos. Confirmas 
que também é assim no privado?

Eles têm consciência do valor dos enfermeiros, mas 
pretendem que sejam proativos, no sentido de 
apresentar propostas e projetos daquilo que são as 
suas capacidades enquanto grupo. No setor 
privado, se os enfermeiros não forem 
desafiantes e se só lá estiverem para serem os 
instrumentais de outros, rapidamente são 
substituídos por outros meios e profissionais. 

O setor privado não pode olhar para o enfermeiro 
apenas como instrumental e deve valorizar os 
enfermeiros. Eu trabalhei no privado, para duas 
consultoras, e fui apresentando propostas. 

O enfermeiro não pode só dar conselhos, o 
enfermeiro tem de vender, porque se não vender 
não é valorizado. E tudo o que é oferecido não é 
valorizado.
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O SEP em FOCO deste número é dedicado 
exclusivamente ao trabalho desenvolvido no 
setor privado e social. Este setor inclui os 
diferentes grupos e hospitais privados, as 
IPSS, as Misericórdias, a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, a Rádio Televisão 
Portuguesa e inclui também novos desafios, 
como o da Cruz Vermelha Portuguesa 
(Associação Humanitária), com as 
Mutualidades, e todas as outras unidades 
onde ainda não negociámos qualquer 
Instrumento de Regulamentação Coletiva de 
Trabalho. 

E ninguém melhor do que o Enfermeiro Jorge 
Rebelo, o dirigente do SEP à frente desta 
área (há tantos anos que já quase nem se 
lembra quando começou) para servir de guia.

Começamos no futuro. Como antecipas o setor 
privado no espaço de dez anos?

Neste momento, vejo o setor privado da saúde 
ainda como um complemento ao Serviço Nacional 
de Saúde. Na prática, o privado, no seu 
conjunto, é alargado e muito diversificado e tem 
alicerçado o seu desenvolvimento nas 
fragilidades e na desorganização do SNS. O 
setor é, como disse, muito diversificado e alargado 
na sua oferta cobrando às pessoas a rapidez do seu 
serviço. Portanto, e sem querer ser redutor, vejo o 
setor privado como consultas, transplantes, 
cirurgias, exames e serviços de âmbito social e de 
saúde a pessoas mais idosas e com alguma 
incapacidade física ou mental. Penso que o setor 
privado, em sentido lato, irá ter um grande 
desenvolvimento, mesmo que não tenha a mesma 
forma que hoje tem.

Recordo que, há uns anos, o setor privado, como 
área de negócio, era feito por pequenas clínicas 
quase de ”vão de escada” e, lentamente, 
passámos a ter os grandes Grupos, não só 
nacionais, mas também internacionais a tomar 
conta do “negócio”. Isto é o setor privado, puro e 
duro. O negócio desenvolve-se quando existe 
procura e os utentes querem respostas.

Cada vez mais se fala em doença, toda a gente 
tem doenças e, se não as têm, o marketing vai 
encarregar-se de lhes encontrar uma. Estamos 
muito focados no corpo, no individual, mas, à 
medida que vamos envelhecendo, temos cada vez 
mais doenças e incapacidades. Aparece então todo 
aquele setor maioritariamente dominado pelas 
Misericórdias, pelas Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (IPSS), pelas Mutualidades e 
por alguns pequenos grupos privados que 
“oferecem” a melhor “casa de fim de vida”. 

Esta é uma realidade que se expande. Ao mesmo 
tempo, está concentrada em três ou quatro 
Grupos, uns regionais e outros a nível nacional, 
deixando o apoio e a institucionalização das 
pessoas em final de vida para instituições de 
âmbito social, sejam elas Misericórdias ou não.

O Estado tem interesse nisto. E porquê? Porque 
lhe sai mais barato! 

Apesar de serem funções sociais do Estado, e 
destas serem da sua responsabilidade, o Estado 
passou, ou delegou, a sua responsabilidade nas 
IPSS e Misericórdias que, sem fins lucrativos, 
poderiam resolver os problemas sociais e de apoio 
a pessoas idosas e frágeis, mas sem dispensar os 
necessários créditos para contratar os recursos 
humanos necessários. A contratação coletiva e a 
relação destas entidades com os seus 
trabalhadores tem sido miserabilista.

Há também outro dado, que é importante realçar e 
que passa pela própria Comunicação Social e no 
que ela transmite que, como sabemos, molda o 
comportamento das pessoas, na sua formação 
em geral e no desejo que provoca de compra de 
consultas e exames, como se já estivéssemos 
doentes. Falta-nos a segurança que os cuidados 
de saúde primários devem dar às pessoas.

Esta alienação vai no sentido de parecer que cada 
um é detentor de um máximo de consultas e 
exames, independentemente do tipo de exames. E 
é isto que ajuda o privado a crescer. Todos nós 
dizemos que é preciso as pessoas serem mais 
letradas no âmbito da saúde mas, na realidade, o 
que alguns órgãos de Comunicação Social fazem é 
alienar as pessoas no que à promoção da saúde diz 
respeito. Por exemplo, nos programas da manhã, 
na televisão, quando aparece lá alguém a falar 
sobre esclerose múltipla ou outra doença qualquer, 
o que se constata é o aumento da procura de 
especialistas dessa área e de pessoas que, face ao 
que ouviram na televisão, começam a ser um poço 
de doenças. E todos nós somos um poço de 
doenças. Ora, a doença é uma forma de 
financiamento do setor privado. 

Por isso, eu acho que o negócio vai expandir-se, 
para mais com esta situação do Serviço Nacional 
de Saúde, onde não se investe no âmbito dos 
cuidados de saúde primários. São as dificuldades 
de acesso, é a Comunicação Social e é um 
conjunto de outras situações que levam também  
ao crescimento do setor social. 

Nesta dicotomia público/privado, como é que 
isso se vai refletir ao nível dos profissionais de 
saúde, nomeadamente dos enfermeiros? 

Bem, eu estou a falar com o conhecimento de 
alguém que foi criado numa determinada época e 
teve uma determinada formação e, provavelmente, 
não estou capacitado para falar sobre os jovens e 
sobre aquilo que os jovens pensam, mesmo no 
âmbito da sua formação. 

Quando comecei a trabalhar, no meu primeiro 
estágio, no meu primeiro ano, eu entrava num 
hospital e os Enfermeiros e os utentes tratavam-me 
logo por enfermeiro e isso era uma forma de nos 
englobar, aqueles velhos tentavam-me englobar 
naquilo que era aquele conjunto. Agora dizem: 
“Você tem de ser um empreendedor, tem de ser 
melhor do que o outro.” No passado, não se 
pensava desta forma e o privado claro que vai 
explorar isto. 

Aquilo que tínhamos como igual vai desaparecer 
tendencialmente, levando a lutas entre 
enfermeiros. Eles veem que os seus pares, os 
médicos, funcionam dessa maneira, cultiva-se o 
individualismo apesar de terem uma base comum. 
Nós não tínhamos isso. 

Quando fizemos a construção do desenvolvimento 
da profissão - e estamos a falar de toda a década 
de 80 - fizemos acontecer um conjunto de 
modificações, que foram fruto do que os nossos 
anteriores colegas tinham desenvolvido, e nisto 
éramos um corpo. Tanto éramos um corpo que 
fizemos um Regulamento do Exercício Profissional 
dos Enfermeiros e uma Ordem. Hoje, não sentimos 
este fator de agregação, e isso também tem que 
ver, se calhar, com aquilo que é a construção dos 
jovens e naquilo que a academia, as escolas, lhes 
apontam como caminho de desenvolvimento. 

Como vai ser no futuro? Não sei. 

O que eu desenvolvo, enquanto membro do SEP, é 
a contratação coletiva. Mas falar de contratação 
coletiva no abstrato não quer dizer nada.

Para se falar disto tem de se falar de negociação e 
de trabalhadores que, neste caso, são enfermeiros 
disponíveis e conscientes do que querem contratar 
e da relação com as entidades patronais. Para 
haver uma negociação, os enfermeiros que estão 
no processo negocial têm de saber, em primeiro 
lugar, o que são. Mais do que saber se querem 
mais 20 euros, têm de saber o que são. Porque, 
quando o enfermeiro vai falar com a entidade 
empregadora, esta está munida de advogados, de 
legislação, mas não está munida do conhecimento 
daquilo que os enfermeiros podem e devem fazer, 
ou seja, o que é ser enfermeiro. Quando isto não 
existe e quando nós não valorizamos a nossa 
essência, como corpo de conhecimento e de 
experiência, dificilmente conseguiremos atingir os 

nossos objetivos. É deveras importante saber o 
que é que nós somos na sociedade e no mundo, 
enquanto profissionais, Se nós não tivermos isto 
como central poderíamos dizer que, num processo 
negocial, poderemos ser substituídos por um 
qualquer advogado.

E isso tem que ver com o contexto em que se 
trabalha?

Tem que ver com o contexto em que se trabalha, 
sim. Aqui, volto outra vez à questão da nossa 
socialização no local de trabalho. Nós, 
antigamente, quando começávamos num hospital 
ou numa unidade, os mais velhos “faziam-nos 
entrar” na filosofia da instituição e havia quase que 
uma absorção do que os mestres nos ensinavam e 
os exemplos que nos davam, sem, contudo, 
descurar os momentos de reflexão sobre estes 
processos empíricos e, por vezes, não formais de 
desenvolvimento de autonomia profissional. Havia 
uma filosofia criada e sedimentada ao longo de 
anos com o objetivo de nos fazer crescer como 
trabalhadores enfermeiros.  

Face a esta situação atual de grande volatilidade 
em termos dos locais de trabalho e de andarmos a 
saltar e não haver um processo de 
desenvolvimento e de agregação não se entra na 
filosofia. Tive um exemplo na minha vida. Quando 

transitei de hospital e mudei de instituição, houve 
um médico que me perguntou de que hospital eu 
vinha, e se era dos Hospitais Civis de Lisboa, se 
vinha dos hospitais democráticos. Mesmo sem 
perceber, trazia um conceito e uma forma de estar 
diferente de outros que vinham de outros sítios e 
era interessante perceber isso. Eu trazia a filosofia 
de trabalhar em hospitais democráticos, como dizia 
o médico, outros colegas traziam outra forma e 
assim íamos construindo o nosso desenvolvimento 
como trabalhadores e como enfermeiros inseridos 
numa organização. 

Hoje, com esta coisa de estar agora aqui e 
depois ir para ali, e o contrato ser aqueloutro, 
esta sequência pode prejudicar-nos. O privado 
privilegia alguns e os outros são instrumento 
dos que têm privilégio. Ou seja, uns privados 
querem um conjunto de enfermeiros que, neste 
caso, possam fazer enquadramento e coordenação, 
e esses preservam-nos para ficar, mas em função 
da filosofia que o próprio privado criou e que se 
centra naturalmente no lucro. Depois, tem um 
conjunto de outros, que vão utilizando, sejam eles 
prestadores de serviço, sejam eles jovens 
profissionalmente. 

No privado, valorizam muito a imagem e vendem 
imagem, como outros setores de serviços, lojas e 
supermercados. O privado tem diversas facetas, é 
uma espécie de polvo com diferentes tentáculos e 
uns funcionam de uma maneira e outros funcionam 
de outra. 

Do ponto de vista sindical, temos de estar alerta. 
Temos de conhecer bem o nosso contexto, as 
pessoas com quem estamos a trabalhar, com quem 
vamos negociar, para, eventualmente, podermos 
atingir os objetivos que pretendemos e que têm 
que ver com as melhores condições de trabalho 
para os enfermeiros. O que é difícil, digo-vos já.

Há aqui o risco de existir, agora ou a médio e 
longo prazo, uma certa demonização do setor 
privado em relação ao setor público, de 
desfasamento entre a interpretação que temos 
do setor privado face ao que os profissionais 
querem ter e saber?

A pior coisa que podemos fazer é demonizar 
seja o que for. Quando nós entramos na 
demonização, tornamo-nos vítimas do próprio 
demónio. 

É claro que o privado é concorrencial, mas a pior 
coisa que podemos fazer é dizer que todo o 
privado é mau. E isso é uma coisa que, às vezes, se 
diz, em termos sindicais. Não pode ser porque, na 
realidade, o privado tem determinados objetivos e 
esses objetivos são provavelmente diferentes 
porque têm que ver com o lucro. 

O que eu pretendo, como enfermeiro, é que me 
deem a autonomia e a capacidade que eu quero 
em termos do trabalho. Quando nós demonizamos 
alguém, a pessoa fecha-se e torna-se efetivamente 
demónio e acaba por nos destruir e impede que 
façamos qualquer coisa. Na relação contratual, as 
partes não são iguais e o trabalhador é sempre a 
parte mais vulnerável.

Não posso entrar nesta situação de que o público 
é bom e é tudo bom, porque não é, tem imensas 
falhas. Mesmo o público está a ir buscar muitas das 
práticas do setor privado e nós continuamos a dizer 
que ele é bom, não percebendo que estão a ser 
introduzidas no setor público coisas que não 
deviam ser introduzidas. Temos de perceber o que 
é que o privado quer e como quer, para, então, 
nós também, deste lado, enquanto sindicato, 
conseguirmos atingir os nossos objetivos.

O privado é basicamente doença e centra-se 
numa figura única, que é o médico. Então, os 
enfermeiros podem ser vistos simplesmente 
como instrumentais. Se nós conseguirmos 
demonstrar que os enfermeiros não são só 
instrumentos e que têm mais para dar, estamos a 
modificar essa visão, que os enfermeiros não são 
só fonte de despesa mas podem ser fonte de 
receita. Mas é um processo de difícil construção e 
eu não sei como isto se vai fazer.  

Penso que passa muito pela formação que se dá 
nas escolas. No passado, os senhores professores 
estavam na carreira de enfermagem e entravam, 
também eles, nesta filosofia. A partir do momento, 
e bem, em que se entrou no ensino superior, eles 
passaram a ser docentes e isto cria um 
desfasamento com a realidade. A própria formação 
existente parece-me que desacompanha os 
estudantes de enfermagem. E os estudantes de 
enfermagem têm, às vezes, como exemplo, más 
práticas ou maus comportamentos sem os 
necessários tempos de reflexão critica da prática 
de estágio. 

Na perspetiva do SEP, quais são os maiores 
desafios do trabalho do setor privado nos 
próximos tempos?

O objetivo é ir à liça a todos e não perdermos os 
que já temos. 

Não deixar entrar em caducidade muitas das 
Convenções. O principal objetivo é o sindicato 
manter-se nos processos negociais que tem e 
avançar com outros, se possível. É preciso perceber 
que há um conjunto de Grupos estrangeiros que 
estão por aí, em barda, fundamentalmente nesta 
área da terceira idade. 

És dirigente do setor privado há quanto tempo?

Já nem me lembro. Desde 2003 ou 2004, mais 
coisa menos coisa. 

Há alguma conquista que te tenha marcado mais 
profundamente?

No âmbito das Misericórdias, trezentas e tal, 
conseguimos melhorar em 2016 uma coisa que 
tinha sido feita por outros sindicatos; conseguimos 
fazê-lo para 249 Misericórdias. Claro que o desejo 
é que fosse para todas, mas no que se tem de 
pensar e trabalhar é que com isto se vai 
construindo o futuro. 

No tempo do Guterres, em 1998, fizeram uma 
chamada portaria de regulamentação do trabalho, 
ou seja, como não havia nada, houve uma decisão 
unilateral. Nós não fomos convocados, mas foram 
convocados sindicatos do comércio, de hotelaria, e 
fizeram-se coisas para os enfermeiros, não estando 
lá enfermeiros. Em novembro de 2001, fez-se uma 
Convenção e aquilo que o SEP fazia, à época, era 
passar procurações, porque se pensava que 
alguém, no âmbito da CGTP, também saberia 
defender-nos. Isso foi um erro. Porque eu só posso 
defender enfermeiros se eu souber o que é ser 
enfermeiro. Se eu não souber, não posso defender 
enfermeiros, vou só defender 20 euros ou 30 euros 
de aumento. 

E o que aconteceu em 2016 foi que, tanto as 
Misericórdias, as tais 249, como as IPSS, as 4.000, 
em 2016, equipararam os enfermeiros ao que os 
outros já eram, técnicos superiores. Isso foi uma 
grande conquista. 

A outra grande conquista, foi termos conseguido 
estabelecer, em 2016, um inovador Acordo de 
Empresa com a Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa

Os processos de construção são difíceis e, às 
vezes, muito morosos.

Não havendo, de facto, uma perspetiva de 
carreira mais contínua, como acontece no 
público, estão sempre a fazer processos com 
manchas de profissionais.

Há carreiras. Por exemplo, estamos no processo de 
construção na Associação Humanitária da Cruz 
Vermelha Portuguesa, um processo que já vem de 
há alguns tempos, com avanços e recuos. A Cruz 
Vermelha Portuguesa não tem qualquer 
enquadramento, não é IPSS, não é militar, nada. 
Porque já tínhamos construído um processo 
semelhante com outros dois sindicatos, neste caso 
concreto com a FENPROF e com o Sindicato da 

Função Pública, iniciámos o processo negocial 
depois da manifesta vontade da própria Cruz 
Vermelha Portuguesa. Estamos a falar num 
processo que começou em 2016, com avanços, 
recuos, paragens. 

Um dos pontos difíceis é que não queriam que o 
desenvolvimento dos profissionais se chamasse 
“Carreira”. “Mas porquê?”, perguntávamos. 
“Porque Carreira está associada ao setor público e 
nós não queremos o setor público”. 

Por isso, temos de ver o que temos de argumentar 
para dissociar aquilo que é a palavra “Carreira”, 
pensando em termos de enfermagem. Eles podem 
dizer que os enfermeiros são técnicos superiores e 
nós concordamos, mas com uma área específica. E 
quando nós lhes começamos a falar sobre a 
atividade ou sobre o que têm a fazer ou que 
deveriam fazer dão-nos razão. Mas para isso é 
preciso eu saber o que é ser enfermeiro.

Depois, tenho também de saber um conjunto de 
outras coisas que têm que ver com o 
enquadramento legislativo e o que a lei nos 

permite fazer, porque, do lado de lá, têm 
conhecimento disso. E quando não têm, temos de 
ter a capacidade de conhecer mais, para os 
conseguir levar ao nosso desígnio. Isto é, do ponto 
de vista da negociação, temos de perceber o 
contexto, a cultura organizacional, perceber quem 
somos e fazer propostas. 

E chegaram a alguma outra palavra para além de 
“Carreira”?

Não. (risos) Estivemos a andar à volta e vamos 
devagarinho. Os processos são lentos. 

Estou a recordar-me que, desde 2014, na Cruz 
Vermelha Portuguesa, puseram no contrato 
individual de trabalho as 40 horas. Nós dissemos 
que não fazíamos mais nada se não fossem 35 
horas, que não continuávamos a negociar sem isso. 
Se o princípio é aceite, é aceite. E como é que 
chegamos lá? Esse é muitas vezes o problema, a 
nossa pressa, é querermos logo tudo e depois não 
temos nada. Do lado de lá, nunca podem perder a 
face e nós também não. Sem abdicarmos dos 
nossos princípios, temos de encontrar soluções. 
  
Neste momento, quantos enfermeiros estão a 
trabalhar no setor privado em Portugal?

Não sei porque não há levantamentos. Nós 
podemos dizer que os hospitais privados, 75 
instituições, têm à volta de 4.000 enfermeiros. 
Depois, temos esta grande mancha que são as 
IPSS, mas haverá mais.

Por exemplo, quando, em 2006, foi criada a Rede 
Nacional dos Cuidados Continuados, o Estado 
utilizou as estruturas existentes das Misericórdias e 
das IPSS para fazerem esse trabalho, 
descentrando-as da área educativa para a área da 
saúde. E puseram lá uns enfermeiros saídos da 
escola, a trabalhar por pouco dinheiro. E isso 
também era uma forma de os hospitais começarem 
a drenar os seus doentes. 

Estamos a falar de enfermeiros mais jovens?

Sim. E isso tem um impacto concreto em termos da 
sua autonomia porque eles estão na organização 
sob a coordenação de outros profissionais, que não 
são enfermeiros. Dou um exemplo. Nos lares, 
estruturas residenciais para pessoas idosas, quem 
faz a avaliação dos graus de incapacidade não é o 
enfermeiro, é o psicólogo ou o assistente social. 
Está estabelecido que deve haver 1 enfermeiro 
para 20 utentes, dependendo do grau de 
incapacidade, ou 1 enfermeiro para 40, mas quem 
faz essa avaliação? A Segurança Social só paga 

baseada nessa avaliação. Fala-se muito da 
degradação dos lares, mas é aí que começa. 

Na pandemia, verificou-se que, nas unidades em 
que havia menos enfermeiros, houve um alto nível 
de infeção; nas unidades em que o enfermeiro ia 
pontualmente ou não tinham enfermeiros, o nível 
de infeção era ainda maior. Isto era o sinal de que 
os enfermeiros não se circunscreviam à mera 
administração de terapêutica, mas eram elementos 
de mudança de comportamentos e de 
desenvolvimento de circuitos que impediam a 
proliferação das infeções. 

Recordo também uma Convenção com a Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, em 2016. Foi uma 
Convenção inovadora, um dos grandes ganhos. 
Fruto também dos interlocutores que tínhamos, 
conseguimos implementar uma forma de 
desenvolvimento para os enfermeiros e implicar as 
decisões dos enfermeiros, no sentido da sua 
valorização. Ou seja, a sua prática tinha de estar 
reconhecida e registada e, quanto mais registos, 
mais contributos, mais subiam na estrutura 
remuneratória. 

Tendo em conta a tua experiência de 
negociações no público e no privado, quais são 
as diferenças, consequências e as dificuldades 
que mais sentes?

As negociações no público são pouco objetivas e 
nunca mais terminam. Reparem que começámos 
com a vontade de rever a carreira em 2005 ou 
2006. Os nossos interlocutores mudaram, não têm 
a mesma linguagem, as negociações são 
“kafkianas”. No setor privado, as coisas são muito 
mais objetivas e estamos perante alguém que 
pode decidir, que pode dizer que sim ou que não. 
A minha capacidade ali é tentar argumentar e 
estudar. Temos de ter conhecimento do que é a 
profissão e os profissionais, conhecer o 
Regulamento do Exercício Profissional do 
Enfermeiro e o contexto organizacional, para 
perceber também o que pretende o lado de lá. 
Chama-se a isto ser conciliador. 

O processo de negociação no privado ser mais 
objetivo e célere poderá estar ligado à lógica de 
lucro inerente que, à partida, no público não é 
prioridade?

Não. O setor privado tem normas para a 
construção e para a negociação e tem de as seguir. 
Há prazos marcados. Por exemplo, tínhamos um 
processo no Hospital da CUF Infante Santo, em 
2003 (que foi a primeira vez em que participei, 
meteram-me ali) e, até ao dia 23 de outubro de 
2003, deveriam ser feitas as denúncias das 

Convenções. Ao fim de dois anos, o processo 
morreu, porque o Código mudou. Naquela altura, 
acreditei que não iria entrar em caducidade. A 
legislação laboral mudava e eu não me tinha 
capacitado para essa mudança. Era ainda ingénuo. 

Referiste que se estava a transportar modelos 
do setor privado para o setor público, 
nomeadamente a questão de dizer que os 
enfermeiros fazem parte da despesa e não da 
receita, que o lucro vem dos médicos. Confirmas 
que também é assim no privado?

Eles têm consciência do valor dos enfermeiros, mas 
pretendem que sejam proativos, no sentido de 
apresentar propostas e projetos daquilo que são as 
suas capacidades enquanto grupo. No setor 
privado, se os enfermeiros não forem 
desafiantes e se só lá estiverem para serem os 
instrumentais de outros, rapidamente são 
substituídos por outros meios e profissionais. 

O setor privado não pode olhar para o enfermeiro 
apenas como instrumental e deve valorizar os 
enfermeiros. Eu trabalhei no privado, para duas 
consultoras, e fui apresentando propostas. 

O enfermeiro não pode só dar conselhos, o 
enfermeiro tem de vender, porque se não vender 
não é valorizado. E tudo o que é oferecido não é 
valorizado.



O SEP em FOCO deste número é dedicado 
exclusivamente ao trabalho desenvolvido no 
setor privado e social. Este setor inclui os 
diferentes grupos e hospitais privados, as 
IPSS, as Misericórdias, a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, a Rádio Televisão 
Portuguesa e inclui também novos desafios, 
como o da Cruz Vermelha Portuguesa 
(Associação Humanitária), com as 
Mutualidades, e todas as outras unidades 
onde ainda não negociámos qualquer 
Instrumento de Regulamentação Coletiva de 
Trabalho. 

E ninguém melhor do que o Enfermeiro Jorge 
Rebelo, o dirigente do SEP à frente desta 
área (há tantos anos que já quase nem se 
lembra quando começou) para servir de guia.

Começamos no futuro. Como antecipas o setor 
privado no espaço de dez anos?

Neste momento, vejo o setor privado da saúde 
ainda como um complemento ao Serviço Nacional 
de Saúde. Na prática, o privado, no seu 
conjunto, é alargado e muito diversificado e tem 
alicerçado o seu desenvolvimento nas 
fragilidades e na desorganização do SNS. O 
setor é, como disse, muito diversificado e alargado 
na sua oferta cobrando às pessoas a rapidez do seu 
serviço. Portanto, e sem querer ser redutor, vejo o 
setor privado como consultas, transplantes, 
cirurgias, exames e serviços de âmbito social e de 
saúde a pessoas mais idosas e com alguma 
incapacidade física ou mental. Penso que o setor 
privado, em sentido lato, irá ter um grande 
desenvolvimento, mesmo que não tenha a mesma 
forma que hoje tem.

Recordo que, há uns anos, o setor privado, como 
área de negócio, era feito por pequenas clínicas 
quase de ”vão de escada” e, lentamente, 
passámos a ter os grandes Grupos, não só 
nacionais, mas também internacionais a tomar 
conta do “negócio”. Isto é o setor privado, puro e 
duro. O negócio desenvolve-se quando existe 
procura e os utentes querem respostas.

Cada vez mais se fala em doença, toda a gente 
tem doenças e, se não as têm, o marketing vai 
encarregar-se de lhes encontrar uma. Estamos 
muito focados no corpo, no individual, mas, à 
medida que vamos envelhecendo, temos cada vez 
mais doenças e incapacidades. Aparece então todo 
aquele setor maioritariamente dominado pelas 
Misericórdias, pelas Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (IPSS), pelas Mutualidades e 
por alguns pequenos grupos privados que 
“oferecem” a melhor “casa de fim de vida”. 

Esta é uma realidade que se expande. Ao mesmo 
tempo, está concentrada em três ou quatro 
Grupos, uns regionais e outros a nível nacional, 
deixando o apoio e a institucionalização das 
pessoas em final de vida para instituições de 
âmbito social, sejam elas Misericórdias ou não.

O Estado tem interesse nisto. E porquê? Porque 
lhe sai mais barato! 

Apesar de serem funções sociais do Estado, e 
destas serem da sua responsabilidade, o Estado 
passou, ou delegou, a sua responsabilidade nas 
IPSS e Misericórdias que, sem fins lucrativos, 
poderiam resolver os problemas sociais e de apoio 
a pessoas idosas e frágeis, mas sem dispensar os 
necessários créditos para contratar os recursos 
humanos necessários. A contratação coletiva e a 
relação destas entidades com os seus 
trabalhadores tem sido miserabilista.

Há também outro dado, que é importante realçar e 
que passa pela própria Comunicação Social e no 
que ela transmite que, como sabemos, molda o 
comportamento das pessoas, na sua formação 
em geral e no desejo que provoca de compra de 
consultas e exames, como se já estivéssemos 
doentes. Falta-nos a segurança que os cuidados 
de saúde primários devem dar às pessoas.

Esta alienação vai no sentido de parecer que cada 
um é detentor de um máximo de consultas e 
exames, independentemente do tipo de exames. E 
é isto que ajuda o privado a crescer. Todos nós 
dizemos que é preciso as pessoas serem mais 
letradas no âmbito da saúde mas, na realidade, o 
que alguns órgãos de Comunicação Social fazem é 
alienar as pessoas no que à promoção da saúde diz 
respeito. Por exemplo, nos programas da manhã, 
na televisão, quando aparece lá alguém a falar 
sobre esclerose múltipla ou outra doença qualquer, 
o que se constata é o aumento da procura de 
especialistas dessa área e de pessoas que, face ao 
que ouviram na televisão, começam a ser um poço 
de doenças. E todos nós somos um poço de 
doenças. Ora, a doença é uma forma de 
financiamento do setor privado. 

Por isso, eu acho que o negócio vai expandir-se, 
para mais com esta situação do Serviço Nacional 
de Saúde, onde não se investe no âmbito dos 
cuidados de saúde primários. São as dificuldades 
de acesso, é a Comunicação Social e é um 
conjunto de outras situações que levam também  
ao crescimento do setor social. 

Nesta dicotomia público/privado, como é que 
isso se vai refletir ao nível dos profissionais de 
saúde, nomeadamente dos enfermeiros? 

Bem, eu estou a falar com o conhecimento de 
alguém que foi criado numa determinada época e 
teve uma determinada formação e, provavelmente, 
não estou capacitado para falar sobre os jovens e 
sobre aquilo que os jovens pensam, mesmo no 
âmbito da sua formação. 

Quando comecei a trabalhar, no meu primeiro 
estágio, no meu primeiro ano, eu entrava num 
hospital e os Enfermeiros e os utentes tratavam-me 
logo por enfermeiro e isso era uma forma de nos 
englobar, aqueles velhos tentavam-me englobar 
naquilo que era aquele conjunto. Agora dizem: 
“Você tem de ser um empreendedor, tem de ser 
melhor do que o outro.” No passado, não se 
pensava desta forma e o privado claro que vai 
explorar isto. 

Aquilo que tínhamos como igual vai desaparecer 
tendencialmente, levando a lutas entre 
enfermeiros. Eles veem que os seus pares, os 
médicos, funcionam dessa maneira, cultiva-se o 
individualismo apesar de terem uma base comum. 
Nós não tínhamos isso. 

Quando fizemos a construção do desenvolvimento 
da profissão - e estamos a falar de toda a década 
de 80 - fizemos acontecer um conjunto de 
modificações, que foram fruto do que os nossos 
anteriores colegas tinham desenvolvido, e nisto 
éramos um corpo. Tanto éramos um corpo que 
fizemos um Regulamento do Exercício Profissional 
dos Enfermeiros e uma Ordem. Hoje, não sentimos 
este fator de agregação, e isso também tem que 
ver, se calhar, com aquilo que é a construção dos 
jovens e naquilo que a academia, as escolas, lhes 
apontam como caminho de desenvolvimento. 

Como vai ser no futuro? Não sei. 

O que eu desenvolvo, enquanto membro do SEP, é 
a contratação coletiva. Mas falar de contratação 
coletiva no abstrato não quer dizer nada.

Para se falar disto tem de se falar de negociação e 
de trabalhadores que, neste caso, são enfermeiros 
disponíveis e conscientes do que querem contratar 
e da relação com as entidades patronais. Para 
haver uma negociação, os enfermeiros que estão 
no processo negocial têm de saber, em primeiro 
lugar, o que são. Mais do que saber se querem 
mais 20 euros, têm de saber o que são. Porque, 
quando o enfermeiro vai falar com a entidade 
empregadora, esta está munida de advogados, de 
legislação, mas não está munida do conhecimento 
daquilo que os enfermeiros podem e devem fazer, 
ou seja, o que é ser enfermeiro. Quando isto não 
existe e quando nós não valorizamos a nossa 
essência, como corpo de conhecimento e de 
experiência, dificilmente conseguiremos atingir os 

nossos objetivos. É deveras importante saber o 
que é que nós somos na sociedade e no mundo, 
enquanto profissionais, Se nós não tivermos isto 
como central poderíamos dizer que, num processo 
negocial, poderemos ser substituídos por um 
qualquer advogado.

E isso tem que ver com o contexto em que se 
trabalha?

Tem que ver com o contexto em que se trabalha, 
sim. Aqui, volto outra vez à questão da nossa 
socialização no local de trabalho. Nós, 
antigamente, quando começávamos num hospital 
ou numa unidade, os mais velhos “faziam-nos 
entrar” na filosofia da instituição e havia quase que 
uma absorção do que os mestres nos ensinavam e 
os exemplos que nos davam, sem, contudo, 
descurar os momentos de reflexão sobre estes 
processos empíricos e, por vezes, não formais de 
desenvolvimento de autonomia profissional. Havia 
uma filosofia criada e sedimentada ao longo de 
anos com o objetivo de nos fazer crescer como 
trabalhadores enfermeiros.  

Face a esta situação atual de grande volatilidade 
em termos dos locais de trabalho e de andarmos a 
saltar e não haver um processo de 
desenvolvimento e de agregação não se entra na 
filosofia. Tive um exemplo na minha vida. Quando 

transitei de hospital e mudei de instituição, houve 
um médico que me perguntou de que hospital eu 
vinha, e se era dos Hospitais Civis de Lisboa, se 
vinha dos hospitais democráticos. Mesmo sem 
perceber, trazia um conceito e uma forma de estar 
diferente de outros que vinham de outros sítios e 
era interessante perceber isso. Eu trazia a filosofia 
de trabalhar em hospitais democráticos, como dizia 
o médico, outros colegas traziam outra forma e 
assim íamos construindo o nosso desenvolvimento 
como trabalhadores e como enfermeiros inseridos 
numa organização. 

Hoje, com esta coisa de estar agora aqui e 
depois ir para ali, e o contrato ser aqueloutro, 
esta sequência pode prejudicar-nos. O privado 
privilegia alguns e os outros são instrumento 
dos que têm privilégio. Ou seja, uns privados 
querem um conjunto de enfermeiros que, neste 
caso, possam fazer enquadramento e coordenação, 
e esses preservam-nos para ficar, mas em função 
da filosofia que o próprio privado criou e que se 
centra naturalmente no lucro. Depois, tem um 
conjunto de outros, que vão utilizando, sejam eles 
prestadores de serviço, sejam eles jovens 
profissionalmente. 

No privado, valorizam muito a imagem e vendem 
imagem, como outros setores de serviços, lojas e 
supermercados. O privado tem diversas facetas, é 
uma espécie de polvo com diferentes tentáculos e 
uns funcionam de uma maneira e outros funcionam 
de outra. 

Do ponto de vista sindical, temos de estar alerta. 
Temos de conhecer bem o nosso contexto, as 
pessoas com quem estamos a trabalhar, com quem 
vamos negociar, para, eventualmente, podermos 
atingir os objetivos que pretendemos e que têm 
que ver com as melhores condições de trabalho 
para os enfermeiros. O que é difícil, digo-vos já.

Há aqui o risco de existir, agora ou a médio e 
longo prazo, uma certa demonização do setor 
privado em relação ao setor público, de 
desfasamento entre a interpretação que temos 
do setor privado face ao que os profissionais 
querem ter e saber?

A pior coisa que podemos fazer é demonizar 
seja o que for. Quando nós entramos na 
demonização, tornamo-nos vítimas do próprio 
demónio. 

É claro que o privado é concorrencial, mas a pior 
coisa que podemos fazer é dizer que todo o 
privado é mau. E isso é uma coisa que, às vezes, se 
diz, em termos sindicais. Não pode ser porque, na 
realidade, o privado tem determinados objetivos e 
esses objetivos são provavelmente diferentes 
porque têm que ver com o lucro. 

O que eu pretendo, como enfermeiro, é que me 
deem a autonomia e a capacidade que eu quero 
em termos do trabalho. Quando nós demonizamos 
alguém, a pessoa fecha-se e torna-se efetivamente 
demónio e acaba por nos destruir e impede que 
façamos qualquer coisa. Na relação contratual, as 
partes não são iguais e o trabalhador é sempre a 
parte mais vulnerável.

Não posso entrar nesta situação de que o público 
é bom e é tudo bom, porque não é, tem imensas 
falhas. Mesmo o público está a ir buscar muitas das 
práticas do setor privado e nós continuamos a dizer 
que ele é bom, não percebendo que estão a ser 
introduzidas no setor público coisas que não 
deviam ser introduzidas. Temos de perceber o que 
é que o privado quer e como quer, para, então, 
nós também, deste lado, enquanto sindicato, 
conseguirmos atingir os nossos objetivos.

O privado é basicamente doença e centra-se 
numa figura única, que é o médico. Então, os 
enfermeiros podem ser vistos simplesmente 
como instrumentais. Se nós conseguirmos 
demonstrar que os enfermeiros não são só 
instrumentos e que têm mais para dar, estamos a 
modificar essa visão, que os enfermeiros não são 
só fonte de despesa mas podem ser fonte de 
receita. Mas é um processo de difícil construção e 
eu não sei como isto se vai fazer.  

Penso que passa muito pela formação que se dá 
nas escolas. No passado, os senhores professores 
estavam na carreira de enfermagem e entravam, 
também eles, nesta filosofia. A partir do momento, 
e bem, em que se entrou no ensino superior, eles 
passaram a ser docentes e isto cria um 
desfasamento com a realidade. A própria formação 
existente parece-me que desacompanha os 
estudantes de enfermagem. E os estudantes de 
enfermagem têm, às vezes, como exemplo, más 
práticas ou maus comportamentos sem os 
necessários tempos de reflexão critica da prática 
de estágio. 

Na perspetiva do SEP, quais são os maiores 
desafios do trabalho do setor privado nos 
próximos tempos?

O objetivo é ir à liça a todos e não perdermos os 
que já temos. 

Não deixar entrar em caducidade muitas das 
Convenções. O principal objetivo é o sindicato 
manter-se nos processos negociais que tem e 
avançar com outros, se possível. É preciso perceber 
que há um conjunto de Grupos estrangeiros que 
estão por aí, em barda, fundamentalmente nesta 
área da terceira idade. 

És dirigente do setor privado há quanto tempo?

Já nem me lembro. Desde 2003 ou 2004, mais 
coisa menos coisa. 

Há alguma conquista que te tenha marcado mais 
profundamente?

No âmbito das Misericórdias, trezentas e tal, 
conseguimos melhorar em 2016 uma coisa que 
tinha sido feita por outros sindicatos; conseguimos 
fazê-lo para 249 Misericórdias. Claro que o desejo 
é que fosse para todas, mas no que se tem de 
pensar e trabalhar é que com isto se vai 
construindo o futuro. 

No tempo do Guterres, em 1998, fizeram uma 
chamada portaria de regulamentação do trabalho, 
ou seja, como não havia nada, houve uma decisão 
unilateral. Nós não fomos convocados, mas foram 
convocados sindicatos do comércio, de hotelaria, e 
fizeram-se coisas para os enfermeiros, não estando 
lá enfermeiros. Em novembro de 2001, fez-se uma 
Convenção e aquilo que o SEP fazia, à época, era 
passar procurações, porque se pensava que 
alguém, no âmbito da CGTP, também saberia 
defender-nos. Isso foi um erro. Porque eu só posso 
defender enfermeiros se eu souber o que é ser 
enfermeiro. Se eu não souber, não posso defender 
enfermeiros, vou só defender 20 euros ou 30 euros 
de aumento. 

E o que aconteceu em 2016 foi que, tanto as 
Misericórdias, as tais 249, como as IPSS, as 4.000, 
em 2016, equipararam os enfermeiros ao que os 
outros já eram, técnicos superiores. Isso foi uma 
grande conquista. 

A outra grande conquista, foi termos conseguido 
estabelecer, em 2016, um inovador Acordo de 
Empresa com a Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa

Os processos de construção são difíceis e, às 
vezes, muito morosos.

Não havendo, de facto, uma perspetiva de 
carreira mais contínua, como acontece no 
público, estão sempre a fazer processos com 
manchas de profissionais.

Há carreiras. Por exemplo, estamos no processo de 
construção na Associação Humanitária da Cruz 
Vermelha Portuguesa, um processo que já vem de 
há alguns tempos, com avanços e recuos. A Cruz 
Vermelha Portuguesa não tem qualquer 
enquadramento, não é IPSS, não é militar, nada. 
Porque já tínhamos construído um processo 
semelhante com outros dois sindicatos, neste caso 
concreto com a FENPROF e com o Sindicato da 

Função Pública, iniciámos o processo negocial 
depois da manifesta vontade da própria Cruz 
Vermelha Portuguesa. Estamos a falar num 
processo que começou em 2016, com avanços, 
recuos, paragens. 

Um dos pontos difíceis é que não queriam que o 
desenvolvimento dos profissionais se chamasse 
“Carreira”. “Mas porquê?”, perguntávamos. 
“Porque Carreira está associada ao setor público e 
nós não queremos o setor público”. 

Por isso, temos de ver o que temos de argumentar 
para dissociar aquilo que é a palavra “Carreira”, 
pensando em termos de enfermagem. Eles podem 
dizer que os enfermeiros são técnicos superiores e 
nós concordamos, mas com uma área específica. E 
quando nós lhes começamos a falar sobre a 
atividade ou sobre o que têm a fazer ou que 
deveriam fazer dão-nos razão. Mas para isso é 
preciso eu saber o que é ser enfermeiro.

Depois, tenho também de saber um conjunto de 
outras coisas que têm que ver com o 
enquadramento legislativo e o que a lei nos 

permite fazer, porque, do lado de lá, têm 
conhecimento disso. E quando não têm, temos de 
ter a capacidade de conhecer mais, para os 
conseguir levar ao nosso desígnio. Isto é, do ponto 
de vista da negociação, temos de perceber o 
contexto, a cultura organizacional, perceber quem 
somos e fazer propostas. 

E chegaram a alguma outra palavra para além de 
“Carreira”?

Não. (risos) Estivemos a andar à volta e vamos 
devagarinho. Os processos são lentos. 

Estou a recordar-me que, desde 2014, na Cruz 
Vermelha Portuguesa, puseram no contrato 
individual de trabalho as 40 horas. Nós dissemos 
que não fazíamos mais nada se não fossem 35 
horas, que não continuávamos a negociar sem isso. 
Se o princípio é aceite, é aceite. E como é que 
chegamos lá? Esse é muitas vezes o problema, a 
nossa pressa, é querermos logo tudo e depois não 
temos nada. Do lado de lá, nunca podem perder a 
face e nós também não. Sem abdicarmos dos 
nossos princípios, temos de encontrar soluções. 
  
Neste momento, quantos enfermeiros estão a 
trabalhar no setor privado em Portugal?

Não sei porque não há levantamentos. Nós 
podemos dizer que os hospitais privados, 75 
instituições, têm à volta de 4.000 enfermeiros. 
Depois, temos esta grande mancha que são as 
IPSS, mas haverá mais.

Por exemplo, quando, em 2006, foi criada a Rede 
Nacional dos Cuidados Continuados, o Estado 
utilizou as estruturas existentes das Misericórdias e 
das IPSS para fazerem esse trabalho, 
descentrando-as da área educativa para a área da 
saúde. E puseram lá uns enfermeiros saídos da 
escola, a trabalhar por pouco dinheiro. E isso 
também era uma forma de os hospitais começarem 
a drenar os seus doentes. 

Estamos a falar de enfermeiros mais jovens?

Sim. E isso tem um impacto concreto em termos da 
sua autonomia porque eles estão na organização 
sob a coordenação de outros profissionais, que não 
são enfermeiros. Dou um exemplo. Nos lares, 
estruturas residenciais para pessoas idosas, quem 
faz a avaliação dos graus de incapacidade não é o 
enfermeiro, é o psicólogo ou o assistente social. 
Está estabelecido que deve haver 1 enfermeiro 
para 20 utentes, dependendo do grau de 
incapacidade, ou 1 enfermeiro para 40, mas quem 
faz essa avaliação? A Segurança Social só paga 

baseada nessa avaliação. Fala-se muito da 
degradação dos lares, mas é aí que começa. 

Na pandemia, verificou-se que, nas unidades em 
que havia menos enfermeiros, houve um alto nível 
de infeção; nas unidades em que o enfermeiro ia 
pontualmente ou não tinham enfermeiros, o nível 
de infeção era ainda maior. Isto era o sinal de que 
os enfermeiros não se circunscreviam à mera 
administração de terapêutica, mas eram elementos 
de mudança de comportamentos e de 
desenvolvimento de circuitos que impediam a 
proliferação das infeções. 

Recordo também uma Convenção com a Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, em 2016. Foi uma 
Convenção inovadora, um dos grandes ganhos. 
Fruto também dos interlocutores que tínhamos, 
conseguimos implementar uma forma de 
desenvolvimento para os enfermeiros e implicar as 
decisões dos enfermeiros, no sentido da sua 
valorização. Ou seja, a sua prática tinha de estar 
reconhecida e registada e, quanto mais registos, 
mais contributos, mais subiam na estrutura 
remuneratória. 

Tendo em conta a tua experiência de 
negociações no público e no privado, quais são 
as diferenças, consequências e as dificuldades 
que mais sentes?

As negociações no público são pouco objetivas e 
nunca mais terminam. Reparem que começámos 
com a vontade de rever a carreira em 2005 ou 
2006. Os nossos interlocutores mudaram, não têm 
a mesma linguagem, as negociações são 
“kafkianas”. No setor privado, as coisas são muito 
mais objetivas e estamos perante alguém que 
pode decidir, que pode dizer que sim ou que não. 
A minha capacidade ali é tentar argumentar e 
estudar. Temos de ter conhecimento do que é a 
profissão e os profissionais, conhecer o 
Regulamento do Exercício Profissional do 
Enfermeiro e o contexto organizacional, para 
perceber também o que pretende o lado de lá. 
Chama-se a isto ser conciliador. 

O processo de negociação no privado ser mais 
objetivo e célere poderá estar ligado à lógica de 
lucro inerente que, à partida, no público não é 
prioridade?

Não. O setor privado tem normas para a 
construção e para a negociação e tem de as seguir. 
Há prazos marcados. Por exemplo, tínhamos um 
processo no Hospital da CUF Infante Santo, em 
2003 (que foi a primeira vez em que participei, 
meteram-me ali) e, até ao dia 23 de outubro de 
2003, deveriam ser feitas as denúncias das 

Convenções. Ao fim de dois anos, o processo 
morreu, porque o Código mudou. Naquela altura, 
acreditei que não iria entrar em caducidade. A 
legislação laboral mudava e eu não me tinha 
capacitado para essa mudança. Era ainda ingénuo. 

Referiste que se estava a transportar modelos 
do setor privado para o setor público, 
nomeadamente a questão de dizer que os 
enfermeiros fazem parte da despesa e não da 
receita, que o lucro vem dos médicos. Confirmas 
que também é assim no privado?

Eles têm consciência do valor dos enfermeiros, mas 
pretendem que sejam proativos, no sentido de 
apresentar propostas e projetos daquilo que são as 
suas capacidades enquanto grupo. No setor 
privado, se os enfermeiros não forem 
desafiantes e se só lá estiverem para serem os 
instrumentais de outros, rapidamente são 
substituídos por outros meios e profissionais. 

O setor privado não pode olhar para o enfermeiro 
apenas como instrumental e deve valorizar os 
enfermeiros. Eu trabalhei no privado, para duas 
consultoras, e fui apresentando propostas. 

O enfermeiro não pode só dar conselhos, o 
enfermeiro tem de vender, porque se não vender 
não é valorizado. E tudo o que é oferecido não é 
valorizado.
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O SEP em FOCO deste número é dedicado 
exclusivamente ao trabalho desenvolvido no 
setor privado e social. Este setor inclui os 
diferentes grupos e hospitais privados, as 
IPSS, as Misericórdias, a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, a Rádio Televisão 
Portuguesa e inclui também novos desafios, 
como o da Cruz Vermelha Portuguesa 
(Associação Humanitária), com as 
Mutualidades, e todas as outras unidades 
onde ainda não negociámos qualquer 
Instrumento de Regulamentação Coletiva de 
Trabalho. 

E ninguém melhor do que o Enfermeiro Jorge 
Rebelo, o dirigente do SEP à frente desta 
área (há tantos anos que já quase nem se 
lembra quando começou) para servir de guia.

Começamos no futuro. Como antecipas o setor 
privado no espaço de dez anos?

Neste momento, vejo o setor privado da saúde 
ainda como um complemento ao Serviço Nacional 
de Saúde. Na prática, o privado, no seu 
conjunto, é alargado e muito diversificado e tem 
alicerçado o seu desenvolvimento nas 
fragilidades e na desorganização do SNS. O 
setor é, como disse, muito diversificado e alargado 
na sua oferta cobrando às pessoas a rapidez do seu 
serviço. Portanto, e sem querer ser redutor, vejo o 
setor privado como consultas, transplantes, 
cirurgias, exames e serviços de âmbito social e de 
saúde a pessoas mais idosas e com alguma 
incapacidade física ou mental. Penso que o setor 
privado, em sentido lato, irá ter um grande 
desenvolvimento, mesmo que não tenha a mesma 
forma que hoje tem.

Recordo que, há uns anos, o setor privado, como 
área de negócio, era feito por pequenas clínicas 
quase de ”vão de escada” e, lentamente, 
passámos a ter os grandes Grupos, não só 
nacionais, mas também internacionais a tomar 
conta do “negócio”. Isto é o setor privado, puro e 
duro. O negócio desenvolve-se quando existe 
procura e os utentes querem respostas.

Cada vez mais se fala em doença, toda a gente 
tem doenças e, se não as têm, o marketing vai 
encarregar-se de lhes encontrar uma. Estamos 
muito focados no corpo, no individual, mas, à 
medida que vamos envelhecendo, temos cada vez 
mais doenças e incapacidades. Aparece então todo 
aquele setor maioritariamente dominado pelas 
Misericórdias, pelas Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (IPSS), pelas Mutualidades e 
por alguns pequenos grupos privados que 
“oferecem” a melhor “casa de fim de vida”. 

Esta é uma realidade que se expande. Ao mesmo 
tempo, está concentrada em três ou quatro 
Grupos, uns regionais e outros a nível nacional, 
deixando o apoio e a institucionalização das 
pessoas em final de vida para instituições de 
âmbito social, sejam elas Misericórdias ou não.

O Estado tem interesse nisto. E porquê? Porque 
lhe sai mais barato! 

Apesar de serem funções sociais do Estado, e 
destas serem da sua responsabilidade, o Estado 
passou, ou delegou, a sua responsabilidade nas 
IPSS e Misericórdias que, sem fins lucrativos, 
poderiam resolver os problemas sociais e de apoio 
a pessoas idosas e frágeis, mas sem dispensar os 
necessários créditos para contratar os recursos 
humanos necessários. A contratação coletiva e a 
relação destas entidades com os seus 
trabalhadores tem sido miserabilista.

Há também outro dado, que é importante realçar e 
que passa pela própria Comunicação Social e no 
que ela transmite que, como sabemos, molda o 
comportamento das pessoas, na sua formação 
em geral e no desejo que provoca de compra de 
consultas e exames, como se já estivéssemos 
doentes. Falta-nos a segurança que os cuidados 
de saúde primários devem dar às pessoas.

Esta alienação vai no sentido de parecer que cada 
um é detentor de um máximo de consultas e 
exames, independentemente do tipo de exames. E 
é isto que ajuda o privado a crescer. Todos nós 
dizemos que é preciso as pessoas serem mais 
letradas no âmbito da saúde mas, na realidade, o 
que alguns órgãos de Comunicação Social fazem é 
alienar as pessoas no que à promoção da saúde diz 
respeito. Por exemplo, nos programas da manhã, 
na televisão, quando aparece lá alguém a falar 
sobre esclerose múltipla ou outra doença qualquer, 
o que se constata é o aumento da procura de 
especialistas dessa área e de pessoas que, face ao 
que ouviram na televisão, começam a ser um poço 
de doenças. E todos nós somos um poço de 
doenças. Ora, a doença é uma forma de 
financiamento do setor privado. 

Por isso, eu acho que o negócio vai expandir-se, 
para mais com esta situação do Serviço Nacional 
de Saúde, onde não se investe no âmbito dos 
cuidados de saúde primários. São as dificuldades 
de acesso, é a Comunicação Social e é um 
conjunto de outras situações que levam também  
ao crescimento do setor social. 

Nesta dicotomia público/privado, como é que 
isso se vai refletir ao nível dos profissionais de 
saúde, nomeadamente dos enfermeiros? 

Bem, eu estou a falar com o conhecimento de 
alguém que foi criado numa determinada época e 
teve uma determinada formação e, provavelmente, 
não estou capacitado para falar sobre os jovens e 
sobre aquilo que os jovens pensam, mesmo no 
âmbito da sua formação. 

Quando comecei a trabalhar, no meu primeiro 
estágio, no meu primeiro ano, eu entrava num 
hospital e os Enfermeiros e os utentes tratavam-me 
logo por enfermeiro e isso era uma forma de nos 
englobar, aqueles velhos tentavam-me englobar 
naquilo que era aquele conjunto. Agora dizem: 
“Você tem de ser um empreendedor, tem de ser 
melhor do que o outro.” No passado, não se 
pensava desta forma e o privado claro que vai 
explorar isto. 

Aquilo que tínhamos como igual vai desaparecer 
tendencialmente, levando a lutas entre 
enfermeiros. Eles veem que os seus pares, os 
médicos, funcionam dessa maneira, cultiva-se o 
individualismo apesar de terem uma base comum. 
Nós não tínhamos isso. 

Quando fizemos a construção do desenvolvimento 
da profissão - e estamos a falar de toda a década 
de 80 - fizemos acontecer um conjunto de 
modificações, que foram fruto do que os nossos 
anteriores colegas tinham desenvolvido, e nisto 
éramos um corpo. Tanto éramos um corpo que 
fizemos um Regulamento do Exercício Profissional 
dos Enfermeiros e uma Ordem. Hoje, não sentimos 
este fator de agregação, e isso também tem que 
ver, se calhar, com aquilo que é a construção dos 
jovens e naquilo que a academia, as escolas, lhes 
apontam como caminho de desenvolvimento. 

Como vai ser no futuro? Não sei. 

O que eu desenvolvo, enquanto membro do SEP, é 
a contratação coletiva. Mas falar de contratação 
coletiva no abstrato não quer dizer nada.

Para se falar disto tem de se falar de negociação e 
de trabalhadores que, neste caso, são enfermeiros 
disponíveis e conscientes do que querem contratar 
e da relação com as entidades patronais. Para 
haver uma negociação, os enfermeiros que estão 
no processo negocial têm de saber, em primeiro 
lugar, o que são. Mais do que saber se querem 
mais 20 euros, têm de saber o que são. Porque, 
quando o enfermeiro vai falar com a entidade 
empregadora, esta está munida de advogados, de 
legislação, mas não está munida do conhecimento 
daquilo que os enfermeiros podem e devem fazer, 
ou seja, o que é ser enfermeiro. Quando isto não 
existe e quando nós não valorizamos a nossa 
essência, como corpo de conhecimento e de 
experiência, dificilmente conseguiremos atingir os 

nossos objetivos. É deveras importante saber o 
que é que nós somos na sociedade e no mundo, 
enquanto profissionais, Se nós não tivermos isto 
como central poderíamos dizer que, num processo 
negocial, poderemos ser substituídos por um 
qualquer advogado.

E isso tem que ver com o contexto em que se 
trabalha?

Tem que ver com o contexto em que se trabalha, 
sim. Aqui, volto outra vez à questão da nossa 
socialização no local de trabalho. Nós, 
antigamente, quando começávamos num hospital 
ou numa unidade, os mais velhos “faziam-nos 
entrar” na filosofia da instituição e havia quase que 
uma absorção do que os mestres nos ensinavam e 
os exemplos que nos davam, sem, contudo, 
descurar os momentos de reflexão sobre estes 
processos empíricos e, por vezes, não formais de 
desenvolvimento de autonomia profissional. Havia 
uma filosofia criada e sedimentada ao longo de 
anos com o objetivo de nos fazer crescer como 
trabalhadores enfermeiros.  

Face a esta situação atual de grande volatilidade 
em termos dos locais de trabalho e de andarmos a 
saltar e não haver um processo de 
desenvolvimento e de agregação não se entra na 
filosofia. Tive um exemplo na minha vida. Quando 

transitei de hospital e mudei de instituição, houve 
um médico que me perguntou de que hospital eu 
vinha, e se era dos Hospitais Civis de Lisboa, se 
vinha dos hospitais democráticos. Mesmo sem 
perceber, trazia um conceito e uma forma de estar 
diferente de outros que vinham de outros sítios e 
era interessante perceber isso. Eu trazia a filosofia 
de trabalhar em hospitais democráticos, como dizia 
o médico, outros colegas traziam outra forma e 
assim íamos construindo o nosso desenvolvimento 
como trabalhadores e como enfermeiros inseridos 
numa organização. 

Hoje, com esta coisa de estar agora aqui e 
depois ir para ali, e o contrato ser aqueloutro, 
esta sequência pode prejudicar-nos. O privado 
privilegia alguns e os outros são instrumento 
dos que têm privilégio. Ou seja, uns privados 
querem um conjunto de enfermeiros que, neste 
caso, possam fazer enquadramento e coordenação, 
e esses preservam-nos para ficar, mas em função 
da filosofia que o próprio privado criou e que se 
centra naturalmente no lucro. Depois, tem um 
conjunto de outros, que vão utilizando, sejam eles 
prestadores de serviço, sejam eles jovens 
profissionalmente. 

No privado, valorizam muito a imagem e vendem 
imagem, como outros setores de serviços, lojas e 
supermercados. O privado tem diversas facetas, é 
uma espécie de polvo com diferentes tentáculos e 
uns funcionam de uma maneira e outros funcionam 
de outra. 

Do ponto de vista sindical, temos de estar alerta. 
Temos de conhecer bem o nosso contexto, as 
pessoas com quem estamos a trabalhar, com quem 
vamos negociar, para, eventualmente, podermos 
atingir os objetivos que pretendemos e que têm 
que ver com as melhores condições de trabalho 
para os enfermeiros. O que é difícil, digo-vos já.

Há aqui o risco de existir, agora ou a médio e 
longo prazo, uma certa demonização do setor 
privado em relação ao setor público, de 
desfasamento entre a interpretação que temos 
do setor privado face ao que os profissionais 
querem ter e saber?

A pior coisa que podemos fazer é demonizar 
seja o que for. Quando nós entramos na 
demonização, tornamo-nos vítimas do próprio 
demónio. 

É claro que o privado é concorrencial, mas a pior 
coisa que podemos fazer é dizer que todo o 
privado é mau. E isso é uma coisa que, às vezes, se 
diz, em termos sindicais. Não pode ser porque, na 
realidade, o privado tem determinados objetivos e 
esses objetivos são provavelmente diferentes 
porque têm que ver com o lucro. 

O que eu pretendo, como enfermeiro, é que me 
deem a autonomia e a capacidade que eu quero 
em termos do trabalho. Quando nós demonizamos 
alguém, a pessoa fecha-se e torna-se efetivamente 
demónio e acaba por nos destruir e impede que 
façamos qualquer coisa. Na relação contratual, as 
partes não são iguais e o trabalhador é sempre a 
parte mais vulnerável.

Não posso entrar nesta situação de que o público 
é bom e é tudo bom, porque não é, tem imensas 
falhas. Mesmo o público está a ir buscar muitas das 
práticas do setor privado e nós continuamos a dizer 
que ele é bom, não percebendo que estão a ser 
introduzidas no setor público coisas que não 
deviam ser introduzidas. Temos de perceber o que 
é que o privado quer e como quer, para, então, 
nós também, deste lado, enquanto sindicato, 
conseguirmos atingir os nossos objetivos.

O privado é basicamente doença e centra-se 
numa figura única, que é o médico. Então, os 
enfermeiros podem ser vistos simplesmente 
como instrumentais. Se nós conseguirmos 
demonstrar que os enfermeiros não são só 
instrumentos e que têm mais para dar, estamos a 
modificar essa visão, que os enfermeiros não são 
só fonte de despesa mas podem ser fonte de 
receita. Mas é um processo de difícil construção e 
eu não sei como isto se vai fazer.  

Penso que passa muito pela formação que se dá 
nas escolas. No passado, os senhores professores 
estavam na carreira de enfermagem e entravam, 
também eles, nesta filosofia. A partir do momento, 
e bem, em que se entrou no ensino superior, eles 
passaram a ser docentes e isto cria um 
desfasamento com a realidade. A própria formação 
existente parece-me que desacompanha os 
estudantes de enfermagem. E os estudantes de 
enfermagem têm, às vezes, como exemplo, más 
práticas ou maus comportamentos sem os 
necessários tempos de reflexão critica da prática 
de estágio. 

Na perspetiva do SEP, quais são os maiores 
desafios do trabalho do setor privado nos 
próximos tempos?

O objetivo é ir à liça a todos e não perdermos os 
que já temos. 

Não deixar entrar em caducidade muitas das 
Convenções. O principal objetivo é o sindicato 
manter-se nos processos negociais que tem e 
avançar com outros, se possível. É preciso perceber 
que há um conjunto de Grupos estrangeiros que 
estão por aí, em barda, fundamentalmente nesta 
área da terceira idade. 

És dirigente do setor privado há quanto tempo?

Já nem me lembro. Desde 2003 ou 2004, mais 
coisa menos coisa. 

Há alguma conquista que te tenha marcado mais 
profundamente?

No âmbito das Misericórdias, trezentas e tal, 
conseguimos melhorar em 2016 uma coisa que 
tinha sido feita por outros sindicatos; conseguimos 
fazê-lo para 249 Misericórdias. Claro que o desejo 
é que fosse para todas, mas no que se tem de 
pensar e trabalhar é que com isto se vai 
construindo o futuro. 

No tempo do Guterres, em 1998, fizeram uma 
chamada portaria de regulamentação do trabalho, 
ou seja, como não havia nada, houve uma decisão 
unilateral. Nós não fomos convocados, mas foram 
convocados sindicatos do comércio, de hotelaria, e 
fizeram-se coisas para os enfermeiros, não estando 
lá enfermeiros. Em novembro de 2001, fez-se uma 
Convenção e aquilo que o SEP fazia, à época, era 
passar procurações, porque se pensava que 
alguém, no âmbito da CGTP, também saberia 
defender-nos. Isso foi um erro. Porque eu só posso 
defender enfermeiros se eu souber o que é ser 
enfermeiro. Se eu não souber, não posso defender 
enfermeiros, vou só defender 20 euros ou 30 euros 
de aumento. 

E o que aconteceu em 2016 foi que, tanto as 
Misericórdias, as tais 249, como as IPSS, as 4.000, 
em 2016, equipararam os enfermeiros ao que os 
outros já eram, técnicos superiores. Isso foi uma 
grande conquista. 

A outra grande conquista, foi termos conseguido 
estabelecer, em 2016, um inovador Acordo de 
Empresa com a Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa

Os processos de construção são difíceis e, às 
vezes, muito morosos.

Não havendo, de facto, uma perspetiva de 
carreira mais contínua, como acontece no 
público, estão sempre a fazer processos com 
manchas de profissionais.

Há carreiras. Por exemplo, estamos no processo de 
construção na Associação Humanitária da Cruz 
Vermelha Portuguesa, um processo que já vem de 
há alguns tempos, com avanços e recuos. A Cruz 
Vermelha Portuguesa não tem qualquer 
enquadramento, não é IPSS, não é militar, nada. 
Porque já tínhamos construído um processo 
semelhante com outros dois sindicatos, neste caso 
concreto com a FENPROF e com o Sindicato da 

Função Pública, iniciámos o processo negocial 
depois da manifesta vontade da própria Cruz 
Vermelha Portuguesa. Estamos a falar num 
processo que começou em 2016, com avanços, 
recuos, paragens. 

Um dos pontos difíceis é que não queriam que o 
desenvolvimento dos profissionais se chamasse 
“Carreira”. “Mas porquê?”, perguntávamos. 
“Porque Carreira está associada ao setor público e 
nós não queremos o setor público”. 

Por isso, temos de ver o que temos de argumentar 
para dissociar aquilo que é a palavra “Carreira”, 
pensando em termos de enfermagem. Eles podem 
dizer que os enfermeiros são técnicos superiores e 
nós concordamos, mas com uma área específica. E 
quando nós lhes começamos a falar sobre a 
atividade ou sobre o que têm a fazer ou que 
deveriam fazer dão-nos razão. Mas para isso é 
preciso eu saber o que é ser enfermeiro.

Depois, tenho também de saber um conjunto de 
outras coisas que têm que ver com o 
enquadramento legislativo e o que a lei nos 

permite fazer, porque, do lado de lá, têm 
conhecimento disso. E quando não têm, temos de 
ter a capacidade de conhecer mais, para os 
conseguir levar ao nosso desígnio. Isto é, do ponto 
de vista da negociação, temos de perceber o 
contexto, a cultura organizacional, perceber quem 
somos e fazer propostas. 

E chegaram a alguma outra palavra para além de 
“Carreira”?

Não. (risos) Estivemos a andar à volta e vamos 
devagarinho. Os processos são lentos. 

Estou a recordar-me que, desde 2014, na Cruz 
Vermelha Portuguesa, puseram no contrato 
individual de trabalho as 40 horas. Nós dissemos 
que não fazíamos mais nada se não fossem 35 
horas, que não continuávamos a negociar sem isso. 
Se o princípio é aceite, é aceite. E como é que 
chegamos lá? Esse é muitas vezes o problema, a 
nossa pressa, é querermos logo tudo e depois não 
temos nada. Do lado de lá, nunca podem perder a 
face e nós também não. Sem abdicarmos dos 
nossos princípios, temos de encontrar soluções. 
  
Neste momento, quantos enfermeiros estão a 
trabalhar no setor privado em Portugal?

Não sei porque não há levantamentos. Nós 
podemos dizer que os hospitais privados, 75 
instituições, têm à volta de 4.000 enfermeiros. 
Depois, temos esta grande mancha que são as 
IPSS, mas haverá mais.

Por exemplo, quando, em 2006, foi criada a Rede 
Nacional dos Cuidados Continuados, o Estado 
utilizou as estruturas existentes das Misericórdias e 
das IPSS para fazerem esse trabalho, 
descentrando-as da área educativa para a área da 
saúde. E puseram lá uns enfermeiros saídos da 
escola, a trabalhar por pouco dinheiro. E isso 
também era uma forma de os hospitais começarem 
a drenar os seus doentes. 

Estamos a falar de enfermeiros mais jovens?

Sim. E isso tem um impacto concreto em termos da 
sua autonomia porque eles estão na organização 
sob a coordenação de outros profissionais, que não 
são enfermeiros. Dou um exemplo. Nos lares, 
estruturas residenciais para pessoas idosas, quem 
faz a avaliação dos graus de incapacidade não é o 
enfermeiro, é o psicólogo ou o assistente social. 
Está estabelecido que deve haver 1 enfermeiro 
para 20 utentes, dependendo do grau de 
incapacidade, ou 1 enfermeiro para 40, mas quem 
faz essa avaliação? A Segurança Social só paga 

baseada nessa avaliação. Fala-se muito da 
degradação dos lares, mas é aí que começa. 

Na pandemia, verificou-se que, nas unidades em 
que havia menos enfermeiros, houve um alto nível 
de infeção; nas unidades em que o enfermeiro ia 
pontualmente ou não tinham enfermeiros, o nível 
de infeção era ainda maior. Isto era o sinal de que 
os enfermeiros não se circunscreviam à mera 
administração de terapêutica, mas eram elementos 
de mudança de comportamentos e de 
desenvolvimento de circuitos que impediam a 
proliferação das infeções. 

Recordo também uma Convenção com a Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, em 2016. Foi uma 
Convenção inovadora, um dos grandes ganhos. 
Fruto também dos interlocutores que tínhamos, 
conseguimos implementar uma forma de 
desenvolvimento para os enfermeiros e implicar as 
decisões dos enfermeiros, no sentido da sua 
valorização. Ou seja, a sua prática tinha de estar 
reconhecida e registada e, quanto mais registos, 
mais contributos, mais subiam na estrutura 
remuneratória. 

Tendo em conta a tua experiência de 
negociações no público e no privado, quais são 
as diferenças, consequências e as dificuldades 
que mais sentes?

As negociações no público são pouco objetivas e 
nunca mais terminam. Reparem que começámos 
com a vontade de rever a carreira em 2005 ou 
2006. Os nossos interlocutores mudaram, não têm 
a mesma linguagem, as negociações são 
“kafkianas”. No setor privado, as coisas são muito 
mais objetivas e estamos perante alguém que 
pode decidir, que pode dizer que sim ou que não. 
A minha capacidade ali é tentar argumentar e 
estudar. Temos de ter conhecimento do que é a 
profissão e os profissionais, conhecer o 
Regulamento do Exercício Profissional do 
Enfermeiro e o contexto organizacional, para 
perceber também o que pretende o lado de lá. 
Chama-se a isto ser conciliador. 

O processo de negociação no privado ser mais 
objetivo e célere poderá estar ligado à lógica de 
lucro inerente que, à partida, no público não é 
prioridade?

Não. O setor privado tem normas para a 
construção e para a negociação e tem de as seguir. 
Há prazos marcados. Por exemplo, tínhamos um 
processo no Hospital da CUF Infante Santo, em 
2003 (que foi a primeira vez em que participei, 
meteram-me ali) e, até ao dia 23 de outubro de 
2003, deveriam ser feitas as denúncias das 

Convenções. Ao fim de dois anos, o processo 
morreu, porque o Código mudou. Naquela altura, 
acreditei que não iria entrar em caducidade. A 
legislação laboral mudava e eu não me tinha 
capacitado para essa mudança. Era ainda ingénuo. 

Referiste que se estava a transportar modelos 
do setor privado para o setor público, 
nomeadamente a questão de dizer que os 
enfermeiros fazem parte da despesa e não da 
receita, que o lucro vem dos médicos. Confirmas 
que também é assim no privado?

Eles têm consciência do valor dos enfermeiros, mas 
pretendem que sejam proativos, no sentido de 
apresentar propostas e projetos daquilo que são as 
suas capacidades enquanto grupo. No setor 
privado, se os enfermeiros não forem 
desafiantes e se só lá estiverem para serem os 
instrumentais de outros, rapidamente são 
substituídos por outros meios e profissionais. 

O setor privado não pode olhar para o enfermeiro 
apenas como instrumental e deve valorizar os 
enfermeiros. Eu trabalhei no privado, para duas 
consultoras, e fui apresentando propostas. 

O enfermeiro não pode só dar conselhos, o 
enfermeiro tem de vender, porque se não vender 
não é valorizado. E tudo o que é oferecido não é 
valorizado.



) * , ! $ ) . / ! ( 
- * & % 0 , & - ) ( ! 
5 $ ' # & ( ( & ' " ) & ( 1 ! 
( ) ? 1 ! 

5 $ ' 5 ' ( , ) ( 1 ! * ! & , + $ )
Deixamos algumas sugestões de leitura 
relevante e atualizada para todos os Colegas 
que queiram aprofundar o seu conhecimento no 
tema de capa deste número. 
Se tiverem interesse na sua consulta, podem 
fazer-nos chegar o pedido para o email do 
CDI/SEP pedidos.cdi@sep.pt.

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
de Filipe Duarte Santos

Ed. Fundação Francisco Manuel dos Santos, 
2021

Este livro, recomendado pelo Plano Nacional de 
Leitura, resume, de forma clara e rigorosa, a 
complexidade em torno das alterações 
climáticas e lê-se quase como um guia de bolso. 
Em cerca de 100 páginas, o autor constrói “uma 
breve súmula do conhecimento científico atual 
sobre as alterações climáticas antropogénicas e 
das respostas atuais e futuras aos desafios que 
colocam à humanidade”. É dado o alerta do 
risco para os direitos humanos e para a 
concretização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU, com 
influência sobre a erradicação da pobreza e 
fome, o combate às desigualdades educativas e 
de género e o impacto das alterações sobre a 
saúde e sobre os determinantes sociais e 
ambientais da saúde.  

saber
MUDANÇA DO CLIMA PARA 
PROFISSIONAIS DA SAÚDE: 

GUIA DE BOLSO
Ed. OMS. Organização Pan-Americana da 

Saúde, 2021

Partindo das mais recentes informações com 
base em evidências, o guia assenta na 
apresentação de “aspetos clínicos e 
epidemiológicos e medidas de prevenção para 
enfrentar os agravos de saúde associadas aos 
riscos meteorológicos.” Além da sistematização 
do conhecimento nas áreas clínicas afetadas, e 
perante os desafios nascidos da intrínseca 
relação entre o clima e os fenómenos 
meteorológicos e a saúde, são elencados os 
elementos fundamentais a desenvolver por 
profissionais de saúde, clínicos, profissionais de 
saúde pública e autoridades de saúde, no 
sentido de proteger, prever, prevenir e preparar 
os serviços de saúde e as populações para os 
riscos apresentados pelas alterações climáticas, 
a nível local e a nível global.
 
AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, A SAÚDE 

E A NOSSA RESPONSABILIDADE 
INDIVIDUAL: RECOMENDAÇÕES DA 

SOCIEDADE PORTUGUESA DE 
MEDICINA INTERNA

Ed. Sociedade Portuguesa de Medicina 
Interna SPMI, 2017

Em agosto de 2022, a Federação Europeia de 
Medicina Interna, presidida pelo médico Luís 
Campos, publicou na revista científica European 
Journal of Internal Medicine, um artigo pioneiro 
onde se defende a urgência da participação 
ativa dos defensores dos doentes, todos os 
profissionais de saúde, contra as alterações 
climáticas. Já em 2017, a Sociedade Portuguesa 
de Medicina Interna, alertava que os efeitos do 
aquecimento global são “a maior ameaça à 
sobrevivência do homem e do planeta que já 
enfrentamos.” Nesse documento, são emitidas 
recomendações para médicos e outros 
profissionais de saúde, nos seus papéis clínicos 
e enquanto agentes comunitários.
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HEALTH, WELLBEING, AND THE CHANGING 
STRUCTURE OF COMMUNITIES

Ed. ONU. Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 
IPCC, 2022

PREVENÇÃO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ATRAVÉS DE AÇÕES 
COMUNITÁRIAS E DE EMPODERAMENTO: 

UM PROTOCOLO DE REVISÃO
de Maria João Salvador Costa [et al.] 

Ed. Studies in Health Sciences, 2022 (artigo em inglês)

O SEP em FOCO deste número é dedicado 
exclusivamente ao trabalho desenvolvido no 
setor privado e social. Este setor inclui os 
diferentes grupos e hospitais privados, as 
IPSS, as Misericórdias, a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, a Rádio Televisão 
Portuguesa e inclui também novos desafios, 
como o da Cruz Vermelha Portuguesa 
(Associação Humanitária), com as 
Mutualidades, e todas as outras unidades 
onde ainda não negociámos qualquer 
Instrumento de Regulamentação Coletiva de 
Trabalho. 

E ninguém melhor do que o Enfermeiro Jorge 
Rebelo, o dirigente do SEP à frente desta 
área (há tantos anos que já quase nem se 
lembra quando começou) para servir de guia.

Começamos no futuro. Como antecipas o setor 
privado no espaço de dez anos?

Neste momento, vejo o setor privado da saúde 
ainda como um complemento ao Serviço Nacional 
de Saúde. Na prática, o privado, no seu 
conjunto, é alargado e muito diversificado e tem 
alicerçado o seu desenvolvimento nas 
fragilidades e na desorganização do SNS. O 
setor é, como disse, muito diversificado e alargado 
na sua oferta cobrando às pessoas a rapidez do seu 
serviço. Portanto, e sem querer ser redutor, vejo o 
setor privado como consultas, transplantes, 
cirurgias, exames e serviços de âmbito social e de 
saúde a pessoas mais idosas e com alguma 
incapacidade física ou mental. Penso que o setor 
privado, em sentido lato, irá ter um grande 
desenvolvimento, mesmo que não tenha a mesma 
forma que hoje tem.

Recordo que, há uns anos, o setor privado, como 
área de negócio, era feito por pequenas clínicas 
quase de ”vão de escada” e, lentamente, 
passámos a ter os grandes Grupos, não só 
nacionais, mas também internacionais a tomar 
conta do “negócio”. Isto é o setor privado, puro e 
duro. O negócio desenvolve-se quando existe 
procura e os utentes querem respostas.

Cada vez mais se fala em doença, toda a gente 
tem doenças e, se não as têm, o marketing vai 
encarregar-se de lhes encontrar uma. Estamos 
muito focados no corpo, no individual, mas, à 
medida que vamos envelhecendo, temos cada vez 
mais doenças e incapacidades. Aparece então todo 
aquele setor maioritariamente dominado pelas 
Misericórdias, pelas Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (IPSS), pelas Mutualidades e 
por alguns pequenos grupos privados que 
“oferecem” a melhor “casa de fim de vida”. 

Esta é uma realidade que se expande. Ao mesmo 
tempo, está concentrada em três ou quatro 
Grupos, uns regionais e outros a nível nacional, 
deixando o apoio e a institucionalização das 
pessoas em final de vida para instituições de 
âmbito social, sejam elas Misericórdias ou não.

O Estado tem interesse nisto. E porquê? Porque 
lhe sai mais barato! 

Apesar de serem funções sociais do Estado, e 
destas serem da sua responsabilidade, o Estado 
passou, ou delegou, a sua responsabilidade nas 
IPSS e Misericórdias que, sem fins lucrativos, 
poderiam resolver os problemas sociais e de apoio 
a pessoas idosas e frágeis, mas sem dispensar os 
necessários créditos para contratar os recursos 
humanos necessários. A contratação coletiva e a 
relação destas entidades com os seus 
trabalhadores tem sido miserabilista.

Há também outro dado, que é importante realçar e 
que passa pela própria Comunicação Social e no 
que ela transmite que, como sabemos, molda o 
comportamento das pessoas, na sua formação 
em geral e no desejo que provoca de compra de 
consultas e exames, como se já estivéssemos 
doentes. Falta-nos a segurança que os cuidados 
de saúde primários devem dar às pessoas.

Esta alienação vai no sentido de parecer que cada 
um é detentor de um máximo de consultas e 
exames, independentemente do tipo de exames. E 
é isto que ajuda o privado a crescer. Todos nós 
dizemos que é preciso as pessoas serem mais 
letradas no âmbito da saúde mas, na realidade, o 
que alguns órgãos de Comunicação Social fazem é 
alienar as pessoas no que à promoção da saúde diz 
respeito. Por exemplo, nos programas da manhã, 
na televisão, quando aparece lá alguém a falar 
sobre esclerose múltipla ou outra doença qualquer, 
o que se constata é o aumento da procura de 
especialistas dessa área e de pessoas que, face ao 
que ouviram na televisão, começam a ser um poço 
de doenças. E todos nós somos um poço de 
doenças. Ora, a doença é uma forma de 
financiamento do setor privado. 

Por isso, eu acho que o negócio vai expandir-se, 
para mais com esta situação do Serviço Nacional 
de Saúde, onde não se investe no âmbito dos 
cuidados de saúde primários. São as dificuldades 
de acesso, é a Comunicação Social e é um 
conjunto de outras situações que levam também  
ao crescimento do setor social. 

Nesta dicotomia público/privado, como é que 
isso se vai refletir ao nível dos profissionais de 
saúde, nomeadamente dos enfermeiros? 

Bem, eu estou a falar com o conhecimento de 
alguém que foi criado numa determinada época e 
teve uma determinada formação e, provavelmente, 
não estou capacitado para falar sobre os jovens e 
sobre aquilo que os jovens pensam, mesmo no 
âmbito da sua formação. 

Quando comecei a trabalhar, no meu primeiro 
estágio, no meu primeiro ano, eu entrava num 
hospital e os Enfermeiros e os utentes tratavam-me 
logo por enfermeiro e isso era uma forma de nos 
englobar, aqueles velhos tentavam-me englobar 
naquilo que era aquele conjunto. Agora dizem: 
“Você tem de ser um empreendedor, tem de ser 
melhor do que o outro.” No passado, não se 
pensava desta forma e o privado claro que vai 
explorar isto. 

Aquilo que tínhamos como igual vai desaparecer 
tendencialmente, levando a lutas entre 
enfermeiros. Eles veem que os seus pares, os 
médicos, funcionam dessa maneira, cultiva-se o 
individualismo apesar de terem uma base comum. 
Nós não tínhamos isso. 

Quando fizemos a construção do desenvolvimento 
da profissão - e estamos a falar de toda a década 
de 80 - fizemos acontecer um conjunto de 
modificações, que foram fruto do que os nossos 
anteriores colegas tinham desenvolvido, e nisto 
éramos um corpo. Tanto éramos um corpo que 
fizemos um Regulamento do Exercício Profissional 
dos Enfermeiros e uma Ordem. Hoje, não sentimos 
este fator de agregação, e isso também tem que 
ver, se calhar, com aquilo que é a construção dos 
jovens e naquilo que a academia, as escolas, lhes 
apontam como caminho de desenvolvimento. 

Como vai ser no futuro? Não sei. 

O que eu desenvolvo, enquanto membro do SEP, é 
a contratação coletiva. Mas falar de contratação 
coletiva no abstrato não quer dizer nada.

Para se falar disto tem de se falar de negociação e 
de trabalhadores que, neste caso, são enfermeiros 
disponíveis e conscientes do que querem contratar 
e da relação com as entidades patronais. Para 
haver uma negociação, os enfermeiros que estão 
no processo negocial têm de saber, em primeiro 
lugar, o que são. Mais do que saber se querem 
mais 20 euros, têm de saber o que são. Porque, 
quando o enfermeiro vai falar com a entidade 
empregadora, esta está munida de advogados, de 
legislação, mas não está munida do conhecimento 
daquilo que os enfermeiros podem e devem fazer, 
ou seja, o que é ser enfermeiro. Quando isto não 
existe e quando nós não valorizamos a nossa 
essência, como corpo de conhecimento e de 
experiência, dificilmente conseguiremos atingir os 

nossos objetivos. É deveras importante saber o 
que é que nós somos na sociedade e no mundo, 
enquanto profissionais, Se nós não tivermos isto 
como central poderíamos dizer que, num processo 
negocial, poderemos ser substituídos por um 
qualquer advogado.

E isso tem que ver com o contexto em que se 
trabalha?

Tem que ver com o contexto em que se trabalha, 
sim. Aqui, volto outra vez à questão da nossa 
socialização no local de trabalho. Nós, 
antigamente, quando começávamos num hospital 
ou numa unidade, os mais velhos “faziam-nos 
entrar” na filosofia da instituição e havia quase que 
uma absorção do que os mestres nos ensinavam e 
os exemplos que nos davam, sem, contudo, 
descurar os momentos de reflexão sobre estes 
processos empíricos e, por vezes, não formais de 
desenvolvimento de autonomia profissional. Havia 
uma filosofia criada e sedimentada ao longo de 
anos com o objetivo de nos fazer crescer como 
trabalhadores enfermeiros.  

Face a esta situação atual de grande volatilidade 
em termos dos locais de trabalho e de andarmos a 
saltar e não haver um processo de 
desenvolvimento e de agregação não se entra na 
filosofia. Tive um exemplo na minha vida. Quando 

transitei de hospital e mudei de instituição, houve 
um médico que me perguntou de que hospital eu 
vinha, e se era dos Hospitais Civis de Lisboa, se 
vinha dos hospitais democráticos. Mesmo sem 
perceber, trazia um conceito e uma forma de estar 
diferente de outros que vinham de outros sítios e 
era interessante perceber isso. Eu trazia a filosofia 
de trabalhar em hospitais democráticos, como dizia 
o médico, outros colegas traziam outra forma e 
assim íamos construindo o nosso desenvolvimento 
como trabalhadores e como enfermeiros inseridos 
numa organização. 

Hoje, com esta coisa de estar agora aqui e 
depois ir para ali, e o contrato ser aqueloutro, 
esta sequência pode prejudicar-nos. O privado 
privilegia alguns e os outros são instrumento 
dos que têm privilégio. Ou seja, uns privados 
querem um conjunto de enfermeiros que, neste 
caso, possam fazer enquadramento e coordenação, 
e esses preservam-nos para ficar, mas em função 
da filosofia que o próprio privado criou e que se 
centra naturalmente no lucro. Depois, tem um 
conjunto de outros, que vão utilizando, sejam eles 
prestadores de serviço, sejam eles jovens 
profissionalmente. 

No privado, valorizam muito a imagem e vendem 
imagem, como outros setores de serviços, lojas e 
supermercados. O privado tem diversas facetas, é 
uma espécie de polvo com diferentes tentáculos e 
uns funcionam de uma maneira e outros funcionam 
de outra. 

Do ponto de vista sindical, temos de estar alerta. 
Temos de conhecer bem o nosso contexto, as 
pessoas com quem estamos a trabalhar, com quem 
vamos negociar, para, eventualmente, podermos 
atingir os objetivos que pretendemos e que têm 
que ver com as melhores condições de trabalho 
para os enfermeiros. O que é difícil, digo-vos já.

Há aqui o risco de existir, agora ou a médio e 
longo prazo, uma certa demonização do setor 
privado em relação ao setor público, de 
desfasamento entre a interpretação que temos 
do setor privado face ao que os profissionais 
querem ter e saber?

A pior coisa que podemos fazer é demonizar 
seja o que for. Quando nós entramos na 
demonização, tornamo-nos vítimas do próprio 
demónio. 

É claro que o privado é concorrencial, mas a pior 
coisa que podemos fazer é dizer que todo o 
privado é mau. E isso é uma coisa que, às vezes, se 
diz, em termos sindicais. Não pode ser porque, na 
realidade, o privado tem determinados objetivos e 
esses objetivos são provavelmente diferentes 
porque têm que ver com o lucro. 

O que eu pretendo, como enfermeiro, é que me 
deem a autonomia e a capacidade que eu quero 
em termos do trabalho. Quando nós demonizamos 
alguém, a pessoa fecha-se e torna-se efetivamente 
demónio e acaba por nos destruir e impede que 
façamos qualquer coisa. Na relação contratual, as 
partes não são iguais e o trabalhador é sempre a 
parte mais vulnerável.

Não posso entrar nesta situação de que o público 
é bom e é tudo bom, porque não é, tem imensas 
falhas. Mesmo o público está a ir buscar muitas das 
práticas do setor privado e nós continuamos a dizer 
que ele é bom, não percebendo que estão a ser 
introduzidas no setor público coisas que não 
deviam ser introduzidas. Temos de perceber o que 
é que o privado quer e como quer, para, então, 
nós também, deste lado, enquanto sindicato, 
conseguirmos atingir os nossos objetivos.

O privado é basicamente doença e centra-se 
numa figura única, que é o médico. Então, os 
enfermeiros podem ser vistos simplesmente 
como instrumentais. Se nós conseguirmos 
demonstrar que os enfermeiros não são só 
instrumentos e que têm mais para dar, estamos a 
modificar essa visão, que os enfermeiros não são 
só fonte de despesa mas podem ser fonte de 
receita. Mas é um processo de difícil construção e 
eu não sei como isto se vai fazer.  

Penso que passa muito pela formação que se dá 
nas escolas. No passado, os senhores professores 
estavam na carreira de enfermagem e entravam, 
também eles, nesta filosofia. A partir do momento, 
e bem, em que se entrou no ensino superior, eles 
passaram a ser docentes e isto cria um 
desfasamento com a realidade. A própria formação 
existente parece-me que desacompanha os 
estudantes de enfermagem. E os estudantes de 
enfermagem têm, às vezes, como exemplo, más 
práticas ou maus comportamentos sem os 
necessários tempos de reflexão critica da prática 
de estágio. 

Na perspetiva do SEP, quais são os maiores 
desafios do trabalho do setor privado nos 
próximos tempos?

O objetivo é ir à liça a todos e não perdermos os 
que já temos. 

Não deixar entrar em caducidade muitas das 
Convenções. O principal objetivo é o sindicato 
manter-se nos processos negociais que tem e 
avançar com outros, se possível. É preciso perceber 
que há um conjunto de Grupos estrangeiros que 
estão por aí, em barda, fundamentalmente nesta 
área da terceira idade. 

És dirigente do setor privado há quanto tempo?

Já nem me lembro. Desde 2003 ou 2004, mais 
coisa menos coisa. 

Há alguma conquista que te tenha marcado mais 
profundamente?

No âmbito das Misericórdias, trezentas e tal, 
conseguimos melhorar em 2016 uma coisa que 
tinha sido feita por outros sindicatos; conseguimos 
fazê-lo para 249 Misericórdias. Claro que o desejo 
é que fosse para todas, mas no que se tem de 
pensar e trabalhar é que com isto se vai 
construindo o futuro. 

No tempo do Guterres, em 1998, fizeram uma 
chamada portaria de regulamentação do trabalho, 
ou seja, como não havia nada, houve uma decisão 
unilateral. Nós não fomos convocados, mas foram 
convocados sindicatos do comércio, de hotelaria, e 
fizeram-se coisas para os enfermeiros, não estando 
lá enfermeiros. Em novembro de 2001, fez-se uma 
Convenção e aquilo que o SEP fazia, à época, era 
passar procurações, porque se pensava que 
alguém, no âmbito da CGTP, também saberia 
defender-nos. Isso foi um erro. Porque eu só posso 
defender enfermeiros se eu souber o que é ser 
enfermeiro. Se eu não souber, não posso defender 
enfermeiros, vou só defender 20 euros ou 30 euros 
de aumento. 

E o que aconteceu em 2016 foi que, tanto as 
Misericórdias, as tais 249, como as IPSS, as 4.000, 
em 2016, equipararam os enfermeiros ao que os 
outros já eram, técnicos superiores. Isso foi uma 
grande conquista. 

A outra grande conquista, foi termos conseguido 
estabelecer, em 2016, um inovador Acordo de 
Empresa com a Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa

Os processos de construção são difíceis e, às 
vezes, muito morosos.

Não havendo, de facto, uma perspetiva de 
carreira mais contínua, como acontece no 
público, estão sempre a fazer processos com 
manchas de profissionais.

Há carreiras. Por exemplo, estamos no processo de 
construção na Associação Humanitária da Cruz 
Vermelha Portuguesa, um processo que já vem de 
há alguns tempos, com avanços e recuos. A Cruz 
Vermelha Portuguesa não tem qualquer 
enquadramento, não é IPSS, não é militar, nada. 
Porque já tínhamos construído um processo 
semelhante com outros dois sindicatos, neste caso 
concreto com a FENPROF e com o Sindicato da 

Função Pública, iniciámos o processo negocial 
depois da manifesta vontade da própria Cruz 
Vermelha Portuguesa. Estamos a falar num 
processo que começou em 2016, com avanços, 
recuos, paragens. 

Um dos pontos difíceis é que não queriam que o 
desenvolvimento dos profissionais se chamasse 
“Carreira”. “Mas porquê?”, perguntávamos. 
“Porque Carreira está associada ao setor público e 
nós não queremos o setor público”. 

Por isso, temos de ver o que temos de argumentar 
para dissociar aquilo que é a palavra “Carreira”, 
pensando em termos de enfermagem. Eles podem 
dizer que os enfermeiros são técnicos superiores e 
nós concordamos, mas com uma área específica. E 
quando nós lhes começamos a falar sobre a 
atividade ou sobre o que têm a fazer ou que 
deveriam fazer dão-nos razão. Mas para isso é 
preciso eu saber o que é ser enfermeiro.

Depois, tenho também de saber um conjunto de 
outras coisas que têm que ver com o 
enquadramento legislativo e o que a lei nos 

permite fazer, porque, do lado de lá, têm 
conhecimento disso. E quando não têm, temos de 
ter a capacidade de conhecer mais, para os 
conseguir levar ao nosso desígnio. Isto é, do ponto 
de vista da negociação, temos de perceber o 
contexto, a cultura organizacional, perceber quem 
somos e fazer propostas. 

E chegaram a alguma outra palavra para além de 
“Carreira”?

Não. (risos) Estivemos a andar à volta e vamos 
devagarinho. Os processos são lentos. 

Estou a recordar-me que, desde 2014, na Cruz 
Vermelha Portuguesa, puseram no contrato 
individual de trabalho as 40 horas. Nós dissemos 
que não fazíamos mais nada se não fossem 35 
horas, que não continuávamos a negociar sem isso. 
Se o princípio é aceite, é aceite. E como é que 
chegamos lá? Esse é muitas vezes o problema, a 
nossa pressa, é querermos logo tudo e depois não 
temos nada. Do lado de lá, nunca podem perder a 
face e nós também não. Sem abdicarmos dos 
nossos princípios, temos de encontrar soluções. 
  
Neste momento, quantos enfermeiros estão a 
trabalhar no setor privado em Portugal?

Não sei porque não há levantamentos. Nós 
podemos dizer que os hospitais privados, 75 
instituições, têm à volta de 4.000 enfermeiros. 
Depois, temos esta grande mancha que são as 
IPSS, mas haverá mais.

Por exemplo, quando, em 2006, foi criada a Rede 
Nacional dos Cuidados Continuados, o Estado 
utilizou as estruturas existentes das Misericórdias e 
das IPSS para fazerem esse trabalho, 
descentrando-as da área educativa para a área da 
saúde. E puseram lá uns enfermeiros saídos da 
escola, a trabalhar por pouco dinheiro. E isso 
também era uma forma de os hospitais começarem 
a drenar os seus doentes. 

Estamos a falar de enfermeiros mais jovens?

Sim. E isso tem um impacto concreto em termos da 
sua autonomia porque eles estão na organização 
sob a coordenação de outros profissionais, que não 
são enfermeiros. Dou um exemplo. Nos lares, 
estruturas residenciais para pessoas idosas, quem 
faz a avaliação dos graus de incapacidade não é o 
enfermeiro, é o psicólogo ou o assistente social. 
Está estabelecido que deve haver 1 enfermeiro 
para 20 utentes, dependendo do grau de 
incapacidade, ou 1 enfermeiro para 40, mas quem 
faz essa avaliação? A Segurança Social só paga 

baseada nessa avaliação. Fala-se muito da 
degradação dos lares, mas é aí que começa. 

Na pandemia, verificou-se que, nas unidades em 
que havia menos enfermeiros, houve um alto nível 
de infeção; nas unidades em que o enfermeiro ia 
pontualmente ou não tinham enfermeiros, o nível 
de infeção era ainda maior. Isto era o sinal de que 
os enfermeiros não se circunscreviam à mera 
administração de terapêutica, mas eram elementos 
de mudança de comportamentos e de 
desenvolvimento de circuitos que impediam a 
proliferação das infeções. 

Recordo também uma Convenção com a Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, em 2016. Foi uma 
Convenção inovadora, um dos grandes ganhos. 
Fruto também dos interlocutores que tínhamos, 
conseguimos implementar uma forma de 
desenvolvimento para os enfermeiros e implicar as 
decisões dos enfermeiros, no sentido da sua 
valorização. Ou seja, a sua prática tinha de estar 
reconhecida e registada e, quanto mais registos, 
mais contributos, mais subiam na estrutura 
remuneratória. 

Tendo em conta a tua experiência de 
negociações no público e no privado, quais são 
as diferenças, consequências e as dificuldades 
que mais sentes?

As negociações no público são pouco objetivas e 
nunca mais terminam. Reparem que começámos 
com a vontade de rever a carreira em 2005 ou 
2006. Os nossos interlocutores mudaram, não têm 
a mesma linguagem, as negociações são 
“kafkianas”. No setor privado, as coisas são muito 
mais objetivas e estamos perante alguém que 
pode decidir, que pode dizer que sim ou que não. 
A minha capacidade ali é tentar argumentar e 
estudar. Temos de ter conhecimento do que é a 
profissão e os profissionais, conhecer o 
Regulamento do Exercício Profissional do 
Enfermeiro e o contexto organizacional, para 
perceber também o que pretende o lado de lá. 
Chama-se a isto ser conciliador. 

O processo de negociação no privado ser mais 
objetivo e célere poderá estar ligado à lógica de 
lucro inerente que, à partida, no público não é 
prioridade?

Não. O setor privado tem normas para a 
construção e para a negociação e tem de as seguir. 
Há prazos marcados. Por exemplo, tínhamos um 
processo no Hospital da CUF Infante Santo, em 
2003 (que foi a primeira vez em que participei, 
meteram-me ali) e, até ao dia 23 de outubro de 
2003, deveriam ser feitas as denúncias das 

Convenções. Ao fim de dois anos, o processo 
morreu, porque o Código mudou. Naquela altura, 
acreditei que não iria entrar em caducidade. A 
legislação laboral mudava e eu não me tinha 
capacitado para essa mudança. Era ainda ingénuo. 

Referiste que se estava a transportar modelos 
do setor privado para o setor público, 
nomeadamente a questão de dizer que os 
enfermeiros fazem parte da despesa e não da 
receita, que o lucro vem dos médicos. Confirmas 
que também é assim no privado?

Eles têm consciência do valor dos enfermeiros, mas 
pretendem que sejam proativos, no sentido de 
apresentar propostas e projetos daquilo que são as 
suas capacidades enquanto grupo. No setor 
privado, se os enfermeiros não forem 
desafiantes e se só lá estiverem para serem os 
instrumentais de outros, rapidamente são 
substituídos por outros meios e profissionais. 

O setor privado não pode olhar para o enfermeiro 
apenas como instrumental e deve valorizar os 
enfermeiros. Eu trabalhei no privado, para duas 
consultoras, e fui apresentando propostas. 

O enfermeiro não pode só dar conselhos, o 
enfermeiro tem de vender, porque se não vender 
não é valorizado. E tudo o que é oferecido não é 
valorizado.
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