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Foram admitidos 45 enfermeiros em Julho, 
tendo sido distribuídos cerca de 33 em 
Faro, 9 em Portimão e 3 em Lagos, 
maioritariamente para os internamentos de 
Medicina, Cirurgia e Ortopedia.
Refere já ter enviado novo pedido de autorização 
para mais 45 enfermeiros com o objetivo de 
repor os que saíram, num total de 90. 
Afirma ainda, que após a substituição 
destes, o CHA precisa de mais 50 
enfermeiros  para atingir um “rácio ideal”! 
Contudo, acrescenta, antevê alguma 
resistência por parte do Governo para um 
acréscimo efetivo de pessoal, tendo em conta 
a “política de emagrecimento do perímetro 
público” e que essa discussão terá de ser 
feita no âmbito da discussão do orçamento, 
que agora se realiza na DGO.

Serviços de 
Urgência Básica 
Quando 
formalmente forem 
responsáveis pelas 
SUB desencadearão 
o processo para 
admissão de 45 
enfermeiros para 
aquelas unidades. 

Os novos enfermeiros foram contratados a 40h e a 1.201€, de 
acordo com o início da atual grelha salarial dos enfermeiros.
O C.A. continua a recusar e a insistir que a resolução para esta 
situação deverá ser ao nível do M. Saúde mantendo o argumento 
que o Orçamento de Estado não permite revalorizações salariais. 
O C.A. que para outras situações escuda-se na Lei para fazer 
ou não fazer, como por exemplo, reposicionar os enfermeiros nos 
1.201€, no caso dos horários justifica-se com a flutuação de 
utentes e carência de profissionais para promover, potenciar e 
permitir todo o tipo de ilegalidades.  

C.A. SEP

Desigualdades Salariais

A data formal é a 1 de Agosto (dia a seguir a esta reunião) pelo que o SEP 
expressou não compreender porque não tinham já iniciado o processo para admissão 
de enfermeiros. Esta burocracia, afirma o SEP, determinará a manutenção dos 
problemas por várias vezes denunciados publicamente.
Espera-se que o início do processo de admissão não esteja dependente dos 2,2 
milhões € com que MS já assumiu, ir reforçar os “cofres” do CHA.
O SEP relembrou que desde que foram alocadas as ambulâncias SIV e a VMER, aos 
SUB, não foram reforçados os turnos da Manhã e Tarde com mais 1 enfermeiro e que 
isso deve ser previsto no cálculo das necessidades. C.A. diz que essa questão é 
também para avaliar com o INEM.

Mais uma vez o SEP exigiu o 
reposicionamento salarial de todos os 
enfermeiros do CHA que auferem abaixo 
daquele valor.

SEP reafirmou que a passagem dos 
enfermeiros para os 1.201€ não é uma 
revalorização salarial mas sim um 
reposicionamento de acordo com o valor 
em vigor para o ingresso na carreira. 

45 já admitidos  + os 45 pedidos de autorização = 90 
continuam a ser insuficientes  porque apenas repõem o que 
existia, já num quadro de carência. 
De acordo com os dados da ACSS faltarão cerca de 
238 enfermeiros no CHA.
Ausências prolongadas por acidentes de trabalho, baixas 
médicas e licenças de parentalidade  -  CA identifica que 
existe uma ausência permanente de cerca de 30 enfermeiros 
em Faro e 20 no barlavento algarvio mas que não fazem 
contratos de substituição. 
O SEP informou que decorrente do processo negocial em 
curso, o MS aceitou fazer uma norma que permitirá aos CA 
fazerem contratos de substituição, nestes casos. Ainda, 
expressou, que esta posição do C.A. agrava a carência 
existente com consequências graves na organização do 
tempo de trabalho dos enfermeiros, gozo de direitos, etc.

Enfermeiros admitidos são muito insuficientes! 
Com base nas fórmulas de cálculo de pessoal 
faltam 350 enfermeiros no Algarve 
(área hospitalar e SUB, CSP, paliativos e DICAD).

ENFERMEIROS
REUNIÃO entre o SEP e CONSELHO de ADMINISTRAÇÃO

Admissão de Enfermeiros



C.A. SEP

Direção de Enfermagem

Horários de Trabalho

Questionados sobre a existência de 
horários  “fantasma” onde são colocados 
os turnos extraordinários programados, 
primeiro tentaram dizer que “não era 
verdade” e depois que “são adaptações 
em função das dinâmicas dos serviços”.  
No final, o C.A. acabou por admitir que o 
único horário que os enfermeiros têm que 
cumprir é o que está homologado e que 
os enfermeiros deverão    reclamar por 
escrito ao CA estas situações.

O C.A. informou que 
pediu Parecer à ARS do 
Algarve porque tem 
dúvidas quanto à 
possibilidade da 
atribuição destes 
suplementos tendo em 
conta as restrições 
existentes no Orçamento 
de Estado, mesmo após
a orientação da ACSS.

SEP  - incompreensível as dúvidas suscitadas pelo C.A. que, mais uma vez, 
parece só ser legalista quando isso implica mais prejuízo para os 
enfermeiros. Na verdade, o pedido de parecer que entretanto foi para a 
Secretaria de Estado, aponta as várias questões consagradas no Orçamento 
de Estado que identificamos como “roubo” aos trabalhadores, também aos 
enfermeiros: congelamento de progressões e promoções, atribuição de 
incentivos, aumentos salariais, etc. Depois fazem a reafirmação da 
orientação da ACSS  - atribuição dos suplementos aos enfermeiros  - mas 
tentam relacioná-lo com a suposta injustiça que tal situação poderia criar 
comparativamente a outros grupos profissionais. INTOLERÁVEL!

Inadmissivelmente, ao final de 1 ano o CHA continua a não cumprir a lei.  Curioso é o entendimento do C.A., expresso 
pelo Enfermeiro Diretor,  que a Direção de Enfermagem, nos hospitais EPE, só se aplica para efeitos de avaliação do 
desempenho.  Mesmo assim, tem que ser constituída e tem que reunir, designadamente, para, obrigatoriamente:

Emitir parecer sobre objetivos, comportamentos e respetivas normas e critérios relativos à avaliação de desempenho;
Operacionalizar o procedimento concursal que suporta a sua decisão e proposta de enfermeiros para funções de chefia, ao abrigo do 
n.º 5 do art.º 18º do dl 248/2009, para nomeação pelo C.A.. Isto porque, legalmente, só podem ser avaliadores os Enf. Supervisores e 
Chefes (de categoria) e os Enf.ºs em Chefia ao abrigo do referido art.º 18º.

As competências da Direção de Enfermagem estão expressas na Portaria e em termos legais, passou a ser um órgão de 
apoio à definição das políticas de organização e prestação dos serviços de enfermagem. Para isso, assume decisões sobre 
propostas e sugestões. O SEP não quer acreditar que o protelamento na criação da Direção de Enfermagem, no CHA, se 
deva à pouca ou nenhuma vontade do Enfermeiro Diretor em discutir e partilhar as tomadas de decisões com os pares. 
O Enfermeiro Diretor garantiu que estaria constituída até ao final do ano.

A culpa desta desregulamentação é do C.A. por manter 
a carência, não pedir contratos de substituição, etc. Na 
senda do discurso de Paulo Macedo “é possível fazer 
mais com menos”, também o CA quer fazer mais, com 
menos e depois vangloriar-se da melhoria dos resultados 
da atividade. Como se não bastasse, afirmam que 
apelam à boa vontade dos profissionais para assegurar 
o regular funcionamento dos serviços rejeitando que 
exista coação sobre os profissionais.

O SEP apela 
aos enfermeiros para exigirem o 
cumprimento da lei sobre os horários 
comunicando por escrito ao C.A. 
(com conhecimento ao SEP) a sua 
indisponibilidade para trabalho 
extraordinário programado, 
horários de 4h e/ou 12h, etc.

Suplemento Remuneratório para os Enf.ºs Chefes e Supervisores 
Integrados nas Categorias Subsistentes

turnos extra impostos com ameaça de 
marcação de falta, 
alterações de horários com base na afluência 
de doentes, 
horas em dívida à instituição ou aos 
enfermeiros, 
turnos de 12h ou de 4h, 
Inexistência dos dois de folga/semana que a 
lei impõe.

SEP tem vindo insistentemente 
a denunciar ilegalidades nos horários:



Operacionalização da “nova” Avaliação do Desempenho (Portaria n.º 242/2011)

Em conclusão, em todos os Serviços e Unidades Funcionais, caso não exista um Enfermeiro Chefe, deverá 
existir um Enfermeiro em Chefia, nos termos do art.º 18º do DL n.º 248/2009. 
Toda a Avaliação do Desempenho que se pretenda ser feita e que não tenham sido garantidos estes 
“passos”´pode ser sujeita a impugnação.

Designadamente: 
Efetua o planeamento/programação e potenciais reajustamentos diários da atividade dos enf.ºs e da equipa.
Concretiza a necessária e local articulação diária de todos os meios de suporte e outros (incluindo 
recursos humanos) inerentes à prestação de cuidados de saúde e nomeadamente de enfermagem.

Nos termos da referida Portaria, em Janeiro de 2015, deverá iniciar-se o processo relativo à “nova” Avaliação do 
Desempenho, com a realização das “Entrevistas de Orientação Inicial” entre Avaliados e Avaliadores (art.º 15º).

Para iniciar o processo, nos termos legais e até lá:
1. O Conselho Coordenador de Avaliação dos Enfermeiros (CCAE), composto por Enfermeiros com funções de 

primeiro avaliador até ao limite de cinco enfermeiros e pela Comissão Executiva da Direcção de 
Enfermagem (al. a) e b), n.º 3, art.º 10º, Portaria 242/2011), deve ser nomeado pelo CA;

2. O CCAE discute/elabora todos os elementos necessários à implementação do processo, designadamente 
os Objetivos e Comportamentos Profissionais e respetivas Normas e Critérios, etc.

3. A Direção de Enfermagem deve emitir Parecer sobre o referido no ponto anterior (n.º 9, art.º 10º);
4. Após fixação pelo CCAE e divulgação, os Objectivos e Comportamentos Profissionais e respetivas Normas 

e Critérios, entre outros aspetos, devem ser discutidos em reunião da equipa de enfermagem de todos os 
Serviços (n.º 4, art.º 14º);

Contrariamente a algumas “ideias preconcebidas” que não têm qualquer acomodação na lei, a legislação 
que regula a carreira de enfermagem exige a existência de:

Por outro lado, 
5. Enf.º Diretor, enquanto Presidente da Direcção de Enfermagem, deve convocar o Órgão (composto, nesta 

fase, exclusivamente, por Enfermeiros Supervisores e Chefes), para, entre outros aspetos, iniciar o 
procedimento relativo à nomeação de Enfermeiros em Chefia, ao abrigo do art.º 18º da Carreira de 
Enfermagem (DL n.º 248/2009), para os Serviços que não têm Enfermeiro Chefe (de categoria) e para 
as Áreas que não têm Enfermeiro Supervisor (de categoria).

5.1. Nos termos da mesma Portaria, a Avaliação dos enfermeiros é feita por 2 Avaliadores (n.º 2). Face à 
inexistência de Enfermeiros Principais, o início do processo de Avaliação pode ser feito, 
excepcionalmente, apenas por um Avaliador. 

Os Avaliadores têm que ser obrigatoriamente Enfermeiro Chefe e Supervisor (de categoria) ou 
Enfermeiro em Chefia (do Serviço ou da Área) nos termos do art.º 18º da Carreira, e, deter contacto 
funcional com os Avaliados (n.º4 e 6 a 9 da Portaria).

5.2. A Direção de Enfermagem, para suporte da sua decisão e proposta de Enfermeiros em Chefia, para 
nomeação pelo CA (n.º 5, art.º 18º DL 248/2009) e porque enquanto órgão do estruturograma da instituição 
está subordinado à lei, deve operacionalizar um procedimento concursal interno, ágil e célere (para garantir 
igualdade de oportunidades a todos os detentores dos legais requisitos, transparência, imparcialidade, etc). 

Só há nomeação de Enfermeiros em Chefia, legalmente válida, pelo C.A, mediante prévia proposta da 
Direcção de Enfermagem (n.º 5, art.º 18º do DL 248/2009 e al. m), n.º 1, art.º 5º da Portaria n.º 245/2015), 
que não é, naturalmente, a Comissão Executiva.

SEP reafirmou: Independentemente de se designar formalmente “Serviço” ou “Unidade Funcional”, todas as 
equipas de enfermagem que integrem um “centro operacional de prestação de cuidados de 
saúde”, integram um posto de trabalho de enfermagem cujo titular deve estar em Chefia 
porque prossegue todas, ou algumas, das funções legalmente fixadas nas al. e) a r) do n.º 1 
do art.º 10º, do DL n.º 248/2009 (funções de Enf. em Chefia). 
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C.A. SEPPostos de trabalho para Enfermeiro Principal 

O SEP admite que estando todos os enfermeiros perante um quadro legal 
aparentemente novo, existam algumas dúvidas. Contudo, o instrumento que hoje 
está ao dispor dos enfermeiros  - a Direção de Enfermagem  - permite decisões 
partilhadas, mais responsabilidade de todos, funcionamentos mais democráticos 
e, principalmente, que sejam apenas os enfermeiros a decidir sobre que futuro 
pretendem para a profissão, dentro das instituições onde exercem funções. 

Analisar, reflectir e encontrar soluções  partilhadas com os seus pares 
NÃO SIGNIFICA E NUNCA SIGNIFICOU a PERDA DE PODER, pelo contrário!

Enfermeiros Supervisores ou em funções de “chefia, nível 2” (por “conjuntos de serviços”);
Enfermeiros Chefes ou em funções de “Chefia, nível 1” (“por centro operacional de prestação”);
A proposta de nomeação de enf.º para ocupar estes postos de trabalho “que estejam livres”, 
compete a enfermeiros (Direcção de Enfermagem, n.º 5, art.º 18º, DL 248/2009);
O legal processo de seleção dos enfermeiros para ocupação destes postos de trabalho, de entre os 
enfermeiros que reúnam os legais requisitos (n.ºs 1 a 4, art.º 18º, DL 248/2009) e que suporta a 
decisão e proposta interna da Direção de Enfermagem, é o concurso (“interno/Institucional”).

Enfermeiro Diretor: questionou o SEP sobre a forma de fazer o concurso para a os cargos de chefia 
argumentando que não seria um processo de fácil operacionalização.
SEP: Nenhuma dificuldade. Mais fácil que no passado. Dantes, eram Concursos Nacionais. Agora, porque 
o sub-Mapa relativo aos CTFP do Mapa de Pessoal do CHA está “fechado” à entrada de CTFP, os 
Concursos são “Internos/Institucionais”. 
Os legais requisitos que os potenciais candidatos devem deter estão na lei (n.º 1 a 4, art.º 18º do DL 248/2009). 
Os Métodos de Selecção, critérios, sistema de classificação final, júri, etc, tudo compete à Direcção de 
Enfermagem decidir e anunciar internamente. Este processo concursal visa suportar, legalmente, a decisão e 
proposta nominal de enfermeiros a propor para chefia, pela Direcção de Enfermagem ao CA (n.º 5, art.º 18º). 

Não deixa de ser absurdo: Criticavam a Carreira porque tinha acabado com Supervisores, 
Chefes e Concursos … agora, estando tudo isso, afinal, na Carreira, e, estando legalmente 
obrigados a operacionalizá-la … acham difícil!!

Enfermeiro Director:
Informou que reportou uma necessidade 
de 20% do total do número de 
enfermeiros do Centro Hospitalar.

Questionou o SEP sobre quem seria o juri 
deste concurso para Enfermeiro Principal 
se todos os actuais Enfermeiros Chefes 
e/ou Supervisores concorressem?

Decorrente do processo negocial em curso, o Ministério da 
Saúde emitiu orientações para todas as instituições no 
sentido destas procederem ao levantamento das 
necessidades.
Nenhuma dificuldade, afirma o SEP. A categoria de 
Enfermeiro Principal é da área da prestação de cuidados à 
qual pode concorrer enfermeiros especialistas com, pelo 
menos, 5 anos de exercício profissional. Neste contexto, o 
juri do concurso pode ser composto por enfermeiros Chefes 
e Supervisores de outras instituições (ARS do Algarve, por 
exemplo) à semelhança do que já acontecia anteriormente 
nos concursos de acesso às diferentes categorias da 
anterior carreira.

DR Faro:  Rua Dr. Jerónimo Osório, n.º5 – 3.º Dt.º - 8000 307 Faro
Tel.: 289 803 211 - Fax: 289 825 074
drfaro.sep@gmail.com  -  www.sep.org.pt


