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CNESE acusa Governo/Ministério da Saúde de degradar as condições de trabalho dos enfermeiros
e mantém exigências inscritas no Caderno Reivindicativo.
Na reunião de 17 de setembro, o SEP e SERAM exigem que sejam dadas respostas a todas as
matérias (Salariais, Emprego, Desenvolvimento Profissional e Condições de Trabalho) inscritas no
Caderno Reivindicativo.
Todos temos razõespara aderir à Greve:
Pela Progressão na Carreira;
Pela Harmonização Salarial dos CIT;
Pela reposição do valor das “horas de qualidade/ suplementares” do DL nº 62/79;
Pelas 35 horas para todos;
Pelo cumprimento das regras sobre horários de trabalho;
Pela admissão de mais enfermeiros (autonomia e financiamento para as Instituições
contratarem de acordo com as necessidades);
Pela abertura de Concurso para Enfermeiro Principal, para número de postos de trabalho
previstos na lei e de acordo com as necessidades dos serviços;
Pela concretização da valorização remuneratória dos Enfermeiros Especialistas;
Por um modelo remuneratório que harmonize os salários de todos os enfermeiros que
exercem funções nos Cuidados de Saúde Primários;
Pelo pagamento dos Incentivos Financeiros (USFs Modelo B);
Pela implementação das Direcções de Enfermagem;
Pela harmonização e valorização económica dos Enfermeiros Chefes e Supervisores;
Pelo Reposicionamento Salarial dos enfermeiros tendo em conta o seu percurso profissional e
competências desenvolvidas;
Pela Exclusividade devidamente remunerada;
Por regras de Aposentação compatíveis com a penosidade e risco inerente à natureza e
exercício das funções e à profissão;
Pela implementação do “Enfermeiro de Família”.
Face à grave carência de Enfermeiros, É INADMISSÍVEL: que algumas Administrações não tenham
feito propostas de contratação ou tenham proposto contratar um número inferior às necessidades
reais; os actuais requisitos e morosidade processual para contratar Enfermeiros que Governo,
através dos Ministérios da Saúde e Finanças, impõe.

Lutar pela valorização do nosso trabalho, admissão de enfermeiros
e dignidade da profissão, é um esforço de todos.
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