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INFORMAÇÃO AOS ENFERMEIROS SÓCIOS DO SE E DO SIPE (FENSE) 

 

Como é do vosso conhecimento estamos a acelerar o reatamento da negociação colectiva de 
de trabalho (ACT). 
Também não é desconhecida a situação de bloqueio da legislação que foi publicada com o 
assentimento de outra estrutura sindical ligada à CGTP/in. 
Dada a situação de ruptura a que chegou a Enfermagem e a falta de respostas que o Ministério 
da Saúde tem tido para com a problemática dos Enfermeiros que somente o ACT pode 
resolver, tanto para os CIT como para os da LGTFP (ex-funcionários), nomeadamente a 
remuneração, que o governo votou ao abandono, e de que demos conhecimento, 
nomeadamente através da acta do nosso repúdio, assim como o compromisso de outra 
estrutura com este regime perverso, estamos na recta final  para forçar o governo a negociar 
com os nossos Sindicatos  um ACT visto que, a outra estrutura Sindical não tem autorização de 
quem a comanda, para celebrar ACT, como foi dito, e destes factos demos, igualmente, 
conhecimento aos nossos associados, como se pode ler nos nossos blogues e sítios, 
decidimos requerer aos membros de cada partido político, que integram a Comissão 
Parlamentar da Saúde, qual a posição acerca dos nossos problemas que urge resolver. 
 
1 – O governo está em falta com a Assembleia da República, cuja resolução não cumpriu e que 
ordenada a celebração de ACT com os CIT. O prazo terminou em Dezembro último. 
2 – Também os Enfermeiros ligados à Carreira Especial de Enfermagem têm igual necessidade 
de reestruturação da Carreira, com as actualizações que a experiência já demonstrou serem 
necessárias, a partir do caos que se instalou e cujos contornos negativos conhecem bem, 
porque estão a sofrer na pele como soe dizer-se os efeitos da destruição, que a outra linha 
sindical apoiou. 
3 – Falamos, hoje, com o Sr. Deputado do PSD Miguel Santos, que integra a Comissão 
Parlamentar da Saúde, a quem expusemos circunstanciadamente os nossos problemas, que 
estão na base de muitas dificuldades que o SNS está a demonstrar, nomeadamente, nas 
urgências dos Hospitais, porque não há Enfermeiros suficientes no SNS, justamente por causa 
do tal abandono a que o Governo tem dedicado aos Enfermeiros. 
4 – Temos, em Portugal cerca de 27.000 Médicos  e 39.000 Enfermeiros . Basta reflectir 3 
segundos sobre esta equivalência, para se perceber a causa do caos, pois que, sendo a 
proporção média de 1 Médico para 3 Enfermeiros. 
5 – Finalmente, foi dito ao Sr. Deputado que se as portas continuarem fechadas para a 
negociação nós sabemos como forçar a entrada, responsabilizando o Governo com o aumento 
do caos, com os braços dos Enfermeiros caídos para o não te rales. E o espectáculo triste das 
Urgências pode transmitir-se às enfermarias e Centros de Saúde. 
 

Colega Sócio da FENSE 
 

Mantém-te atento, porque vamos sprintar para a rect a final da meta.    
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