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INFORMAÇÃO AOS SÓCIOS DO SIPE E DO SE 

Reunião dos Sindicatos da FENSE (SIPE E SE) com o Secretário de Estado da Saúde no 
Ministério da Saúde 

Era sabido ao que íamos, ou seja, propor o reinício das negociações do Acordo Coletivo de Trabalho para 
Enfermeiro em funções públicas e em Contrato individual de Trabalho (CIT) e na hipótese de termos uma 
resposta negativa deixámos a comunicação de um pré-aviso de greve por tempo indeterminado, greve com 
um modelo diferente de outros, que caso seja necessário irmos por essa via explicá-lo-emos 
detalhadamente aos Enfermeiros que queiram aderir. 

Tivemos como resposta a informação das contratações que têm estado a ser feitas para Enfermeiros e em 
segundo ponto um cronograma a preencher de acordo com as conveniências mútuas e a devolvê-lo 
preenchido ao Ministério, para reinício das negociações. 

Do cronograma a preencher constam alguns temas que coincidem com a nossa proposta de Acordo Coletivo 
mas onde faltam os complementos a negociar que são propostas exclusivas da FENSE e que teremos de as 
acrescentar pois fazem parte da essência da proposta dos nossos Acordos Coletivos de Trabalho tanto para 
Enfermeiros em funções públicas, como para Enfermeiros em CIT. 

O reinício das negociações implica uma atenção redobrada dos Enfermeiros para a leitura do andamento das 
negociações através dos meios de comunicação que temos ao vosso dispor, ou seja, sites e blogs dos 
Sindicatos complementados com suporte audiovisual da TV Enfermagem. 

Pareceu-nos haver boa-fé da parte do Ministério nas pessoas presentes em representação do Ministério da 
Saúde e do Ministério das Finanças. 

Colega, sindicaliza-te para teres o direito e o apoio para reclamar as negociações que vamos desenvolver e 
que te dizem respeito pois delas e do êxito das mesmas dependerá, em boa parte, um futuro com 
condições de vida e de trabalho substancialmente melhores. 

Com as melhores saudações sindicais, 

Lisboa, 2015-04-23 
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