
 

www.sep.org.pt

Vossa Referência                          Nossa Referência                             Processo                  Data                              Sócio n.º

Assunto:

SEDE
Av. �� de Julho, ���     ����-��� Lisboa
Telef.: ��������� - Fax: ���������
sede@sep.pt

CDI
Av. �� de Julho, ���, �º     ����-��� Lisboa
Telef.: ��������� - Fax: ���������
pedidos.cdi@sep.pt

FARO
R. D. Jerónimo Osório, 5, 3º esq.

8000-307 Faro
Tel.: 289803211— Fax: 289825074

drfaro.sep@gmail.com

Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata 
PAN - Pessoas-Animais-Natureza

Grupo Parlamentar do Partido Ecologista "Os Verdes"
Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português

Grupo Parlamentar do Partido Popular
Grupo Parlamentar do Partido do Bloco de Esquerda

Grupo Parlamentar do Partido Socialista
Ministro da Saúde 

Conselho Diretivo da ARS Algarve,IP

05/01/2016

Enfermeiros pelas 35 horas

Senhores Deputados e Senhoras Deputadas,
O SEP-Direção Regional de Faro e uma delegação de enfermeiros do Centro Hospitalar 
do Algarve, EPE entregaram em mão ao Presidente do Conselho de Administração 
daquela unidade hospitalar, assim como ao Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de 
Saúde, aquando da visita de trabalho desta Comissão a Portimão, realizada a 15 de 
dezembro de 2014, o abaixo-assinado em anexo subscrito por 750 enfermeiros, em 
menos de 1 semana.
Tendo em conta que está agendada para discussão a reposição das 35h semanais aos 
trabalhadores da Administração Pública e estará para muito breve também a discussão 
em torno do Orçamento do Estado 2016, cabe-nos, em nome dos enfermeiros do 
Algarve, solicitar que seja considerado o teor deste abaixo-assinado, tendo em vista a 
resolução de um problema que persiste há tempo demais e que traduz uma enorme 
insatisfação no seio dos enfermeiros, pela discriminação de direitos existente, apenas 
pela diferença de um vínculo contratual (CIT e CTFP), quando as funções desempenha-
das e os deveres são exactamente os mesmos.
É de elementar justiça que as 35h se tornem uma realidade para todos os enfermeiros, 
tenham eles um Contrato de Trabalho em Funções Públicas ou um Contrato de Trabalho 
para Funções Públicas (vulgo Contrato Individual de Trabalho, realizado nos Hospitais 
EPE, maioritariamente de 40h semanais).
Com os melhores cumprimentos,

Pela Direção Regional de Faro do SEP
Enf.º Nuno Manjua


