
 

 

SINDICATO DOS 
ENFERMEIROS 
PORTUGUESES  

Com o teu voto dás-nos legitimidade para 
desenvolvermos bem o nosso mandato e contribuir 
para fortalecer um Sindicato que pugna pela melhoria 
das condições de trabalho dos Enfermeiros. 

 

No dia  
18 MAIO 2017 
Contamos com o teu voto! 
 

 

Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE 
 

Eleição  
Delegados Sindicais 
 

Dia: 18 de Maio de 2017 
Local: HOSPITAL SANTA MARIA – em frente ao GABINETE  
DO COLABORADOR, PISO 2  
Horário: 8 – 12 horas 
Local: HOSPITAL PULIDO VALENTE – ÁTRIO DO  
EDIFÍCIO D. CARLOS 
Horário: 14 – 17 horas 

 

LISTA
  A

 
 

Os Delegados Sindicais do SEP são sócios do 
Sindicato, eleitos pelos outros sócios da 
Instituição e são o elo de ligação principal entre a 
Estrutura Sindical e os Enfermeiros. 

COLEGA 

mailto:drl@sep.pt


 

QUEM SOMOS… 
 

O QUE PROPOMOS… 
 
 

 Identificar e intervir nos problemas e conflitos dos enfermeiros, 
bem como nas irregularidades verificadas nos Serviços do CHLN,  
EPE, nomeadamente: 
o Alterações unilaterais de horários; 
o Acumulação de feriados e folgas em dívida; 
o Não pagamento de trabalho extraordinário. 

 

 Lutar com os enfermeiros por:  

 Salários dignos e o reconhecimento do risco e da penosidade do 
trabalho inerente à profissão;  

 Fim ao roubo dos salários, incluindo o congelamento das 
progressões e promoções, o roubo dos subsídios de férias e de 
Natal e o corte das horas penosas; 

 O reconhecimento da especificidade da profissão; 

 A igualdade de direitos, segundo o princípio de que para 
trabalho igual devem corresponder direitos e salários iguais;  

 Que a cada posto de trabalho permanente deve corresponder 
um vínculo definitivo; 

 Horários de trabalho compatíveis com a vida familiar e social, 
com tempos de descanso adequados. As 35 horas semanais 
para todos os enfermeiros; 

 Admissão de mais enfermeiros, respeitando dotações seguras. 

 

 
 

Alexandra Ramos (H Sta Maria – Bloco de Partos) 
 

Ana Bandeirinhas – (H Sta Maria – Doenças Infecciosas) 
 

Ricardo Silva – (H Sta Maria – Bloco Operatório Central) 
 
 

Ana Pina – (H Pulido Valente – Medicina III B) 
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