Garantir o futuro dos jovens enfermeiros
17 Março, 2017

Porque a precariedade também é um problema dos jovens, está marcada a Manifestação Na
cional de Jovens Trabalhadores a 28 de março. Lutar por um futuro digno começa hoje.
O SEP continuará a defender os direitos e a valorizar o trabalho dos enfermeiros e, deste modo, garantir um
melhor futuro para os jovens enfermeiros.
No último ano, foi possível obter alguns ganhos para os enfermeiros:
Efetivar os 1201, 48 € e pagamento dos retroativos;
Efetivar contratos estáveis a enfermeiros precários;
Admissão de mais 2.000 enfermeiros.

Apesar do que conseguimos ainda há que garantir:
As 35 horas semanais para todos. É um direito e é inaceitável que o governo tenha recuado no
compromisso assumido.
Pagamento integral do valor das horas de qualidade. O corte existente de 50% redunda numa profunda
desvalorização do valor do trabalho dos enfermeiros que asseguram turnos.
A regulação dos horários de trabalho. Os enfermeiros têm direito ao descanso e à conciliação da
atividade profissional com a vida familiar.
A contratação de mais enfermeiros, como proposto pelo SEP e consagrado no Orçamento de Estado,
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para que se atinjam as dotações seguras e se assegurem cuidados de enfermagem com qualidade e
segurança e o gozo dos mais elementares direitos.
A transformação de contratos a termo por contratos sem termo única forma de garantir estabilidade
e direitos. A contratação a termo (ao abrigo dos planos de contingência e contratos de substituição) e
prestação de serviços (falsos recibos verdes) são formas de precariedade que têm que ser transformados
em contratos sem termo que garantam estabilidade e direitos.
A aplicação da avaliação do desempenho e da mesma regra de contabilização de pontos para
efeitos de progressão na carreira, para todos os enfermeiros, independentemente do seu contrato
laboral. A avaliação do desempenho é um direito dos trabalhadores.

Lutar por um futuro melhor começa todos os dias.
Participa no Roteiro da Precariedade que acontecerá em cada região e na Manifestação de Jovens
Trabalhadores, a 28 de março, em Lisboa, que começa na Praça da Figueira às 15 horas.
Ver mais em CGTP.
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