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GREVE NACIONAL DE ENFERMEIROS A 28 DE JUNHO - TURNOS
DA MANHÃ E DA TARDE
Posted on 22 Junho, 2018

Depois das várias lutas institucionais em que exigimos, uma vez mais,
ambientes de trabalho seguros, contra a ruptura dos serviços e na defesa do
SNS, culminamos com esta paralisação nos turnos da manhã e da tarde.

Enviámos uma carta às administrações das instituições (hospitalares) com o nosso entendimento
jurídico sobre as valorizações remuneratórias/”descongelamento das progressões”, o Acordo
Coletivo de Trabalho (35 horas semanais) e o Suplemento Remuneratório dos enfermeiros
especialistas.

Exigimos:
• Descongelamento das “Progressões” com a contagem dos pontos justamente devidos, a todos os
enfermeiros independentemente do tipo de Contrato (CTF Públicas e CIT);
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• Contratação imediata de mais enfermeiros e abertura de concursos de admissão nas Instituições
não EPEs;
• Efetiva aplicação do ACT/35 horas semanais a 1 de julho de 2018;
• Correta aplicação da legislação e pagamento do Suplemento Remuneratório aos enfermeiros
especialistas;
• Pagamento efetivo e legal do trabalho extra/”horas a mais”;
• Obrigatoriedade do cumprimento da legislação sobre horários de trabalho dos enfermeiros.

Concentrações nas instituições
Alentejo - 11h30 - Entrada do Hospital Espírito Santo (Évora) e deslocação à ARS
Algarve - 11h00 - Hospital de Portimão
Aveiro - 11h00 - em frente ao Hospital de Aveiro
Beira Alta - 10h30 - Plenário/Sessão de Esclarecimento no Auditório do Hospital de Viseu 11h30 - Conferência de Imprensa em frente ao Hospital de Viseu
Castelo Branco - 11h00 - Hospital da Covilhã
Coimbra - 11h30 - Entrada principal do Hospital da Universidade de Coimbra
Leiria - 11h30 - Conferência de Imprensa na entrada principal do Hospital de Leiria
Lisboa - 11h00 - Hospital S. José (entrada do Martim Moniz)
Porto - 12h00 - Hospital Stº António
Santarém - 11h00 - Conferência de Imprensa no Hospital de Santarém (porta principal)
Setúbal - 11h00 - em frente ao Hospital de Setúbal - 17h30 - Concentração de enfermeiros e
utentes no Hospital Litoral Alentejano
Trás-os-Montes - 11h00 - Conferência de Imprensa em frente ao Hospital de Bragança

Page: 2

