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SEP C.A.

Os atropelos aos horários de trabalho 
são uma evidência!

É curioso constatar que a mesma Lei que impõe as 
40h/semana também impõe 8h/dia e duas folgas por 
semana. Em muitos serviços esta lei não está a ser 
cumprida e os enfermeiros estão confrontados com:

Horário extraordinário programado - as escalas 
não podem conter trabalho extraordinário 
programado e nenhum enfermeiro é obrigado a 
cumprir ilegalidades. As escalas têm que ser 
feitas com os recursos existentes e, caso seja 
identificado a necessidade de trabalho 
extraordinário, deve ser explicito em que 
dias/turnos e os enfermeiros, voluntariamente, 
podem 
assumir fazer;

Os turnos extraordinários acontecem, na maioria 
dos casos, nos turnos da Manhã (coincidência!...);

Pagamento do trabalho extraordinário ao final 
de vários meses quando deveria ser 
imediatamente no mês seguinte;

Milhares de dias em divida aos enfermeiros, em 
toda a ULSAM (com especial incidência 
nos hospitais) contabilizadas como banco de 
horas. SEP exigiu que esssas horas fossem 
consideradas com extraordinárias porque vã-o 
para além do horário normal de trabalho;

Turnos de 12 horas; 

Não identificação dos dias de Descanso (D) e 
Folgas (F) o que impossibilita que os enfermeiros 
escolham a forma de pagamento (tempo ou 
dinheiro) nos Descansos e não consigam controlar 
as duas formas obrigatórias de pagamento a 
que têm direito, caso trabalhem nos dias de 
Folga;

Dúvidas quanto à atribuição do dia de Folga a 
que têm direito caso gozem o Feriado no dia em 
que ocorre;

Redução do numero de enfermeiros em alguns 
serviços.

No entendimento do C.A., a maioria das situações ilegais 
detetadas acontecem porque…. os enfermeiros querem ou 
porque o Sisqual não permite….
É o caso da programação do trabalho extraordinário que 
afirmam o SISQUAL não permite que apareça “buracos” 
nas escalas. NÃO É VERDADE! 
Presidente do C.A. assumiu que quem não quiser 
fazer trabalho extraordinário programado, 
NÃO FAZ, tendo os enfermeiros que o expressar, por 
escrito a sua indisponibilidade. Assumiu ainda que 
iria fazer uma circular, no próprio dia 7 de Agosto, com 
essa informação!

Presidente afirma já ter feito duas circulares a 
exigir que todos os valores referentes a trabalho 
extraordinário têm que ser reportados até determinada 
data. Afirma não perceber porque continua o problema 
mas que vai actuar de forma “punitiva” a quem não 
cumprir com as circulares.
“são os enfermeiros que querem ter horas a mais 
para juntarem folgas e/ou utilizarem para fazer 
formação — mestrados e doutoramentos”.

Esta justificação é uma falácia! A quase totalidade dos 
enfermeiros têm horas a mais e, seguramente, 
nem todos estão a fazer mestrados ou doutoramentos. A 
excepção não pode ser a regra! Os bancos de horas 
ilegais é da responsabilidade do C.A. Os contratos que 
os enfermeiros têm com o hospital é de 160 e 140h no 
período de aferição às 4 semanas. Esta “engenharia” 
apenas permite mascarar a carência e penalizar os 
enfermeiros na sua vida pessoal. 

SEP ainda exigiu que fosse publicado o Regulamento de 
horários onde consta a obrigatoriedade de ser colocada 
a nomenclatura relativa aos Descansos e Folgas. 

Ainda, o SEP reafirmou (como sempre o fez) que os 
turnos de 12 horas são ilegais. Já o eram de acordo com 
a Carreira de Enfermagem e agora mais ilegais são 
depois da saída da Lei que impõe as 40h/semana, 
8h/dia e as duas folgas semana.

Não conseguem explicar!

ENFERMEIROS
REUNIÃO entre o SEP e CONSELHO de ADMINISTRAÇÃO

DESREGULAMENTAÇÃO dos HORÁRIOS de TRABALHO  



A ACSS, decorrente do processo negocial em curso já 
emanou orientações para que sejam pagos estes 
suplementos. A ULSAM não está a cumprir.

Ao final de 1 ano, a ULSAM continua a não cumprir a lei.  
As competências da Direção de Enfermagem estão 
expressas na Portaria e em termos legais, passou a ser um 
órgão de decisão para a enfermagem. O SEP não quer 
acreditar que o protelamento na criação da Direção de 
Enfermagem se deva aos...enfermeiros e, a justificação do 
C.A. de nada terem feito porque estão em “gestão 
corrente” também não é aceitável!

Irão dar andamento às orientações da ACSS 
quando o responsável dos Recursos Humanos vier 
de férias, 21 de Agosto.

Vão começar a operacionalizar quando…. O 
responsável dos Recursos Humanos vier de férias 
(21 de Agosto).

O SEP exige que as Administrações tenham autonomia para contratar enfermeiros de acordo com as necessidades 
incluindo contratos de substituição. Contudo responsabiliza o CA pela desregulamentação existente. A afirmação de 
Paulo Macedo - “é possível fazer mais com menos” - parece ter adeptos! O SEP apela aos enfermeiros para 
exigirem o cumprimento da lei sobre os horários comunicando por escrito ao CA (com conhecimento ao SEP) a sua 
indisponibilidade para trabalho extraordinário programado. 

SEP C.A.CARÊNCIA de ENFERMEIROS 

DIREÇÃO de ENFERMAGEM

SUPLEMENTO REMUNERATÓRIO para ENF. CHEFES e SUPERVISORES 
INTEGRADOS nas CATEGORIAS SUBSISTENTES

A desregulamentação dos horários, deve-se, também à carência de 
enfermeiros. O SEP identificou que só em dois serviços dos hospitais 
saíram 11 enfermeiros e que numa Unidade de Cuidados de Saúde 
Personalizados, também por aposentação de uma enfermeira 
(já previsto) uma das colegas tem agora sob sua responsabilidade 
3.324 utentes (as orientações da OMS determinam 300 a 400 
famílilas = 1.250 (utentes). Neste contexto, o SEP questionou:
1. De acordo com as Dotações Seguras (Normas aprovadas na 

Assembleia Geral da Ordem dos Enfermeiros, a 30 de Maio de 
2014) quantos enfermeiros faltam em toda a ULSAM.

2. Quantos pedidos de contratação foram feitos à tutela.
3. Qual a média de ausências prolongadas (Licenças de 

Parentalidade, baixas por doença e acidentes de serviço) por ano.

A contabilização é feita em função de:

Número de Horas disponíveis;

Número de Horas disponíveis ausentes.

Conclusão do C.A.: 

19 foi o pedido de novos contratos 
porque 19 são os enfermeiros que faltam em 
toda a ULSAM e não são pedidos contratos 
de substituição.

É reconhecido que os instrumentos que existem para fazer os cálculos das necessidades fazem-no em função do numero 
de horas de cuidados necessários e de horas de cuidados disponíveis MAS há princípios que têm que ser garantidos:

Os enfermeiros desenvolvem intervenções. Não trabalham à tarefa;

A continuidade dos cuidados pressupõe entrevista, plano de cuidados, monitorização e avaliação. Este 
processo é da responsabilidade do enfermeiro que faz o acolhimento ao doente — Enfermeiro Responsável. 

Esta metodologia de trabalho não é compatível com a mobilização diária de enfermeiros no mesmo ou inter departamentos. 

O SEP contesta o numero apresentado pelo C.A., ridiculamente escasso face à realidade da ULSAM.



A Direcção de Enfermagem é imprescindível para a 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.

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). Designadamente:  

Enfermeiros Supervisores ou em funções de “chefia, nivel 2” (por conjunto de serviços);
Enfermeiros Chefes ou em funções de “Chefia, nivel 1” (por centro operacional de prestação);
A proposta de nomeação de enfermeiros para ocupar estes postos de trabalho compete a enfermeiros 
(Direção de Enfermagem, nº 5, artº 18, DL 248/2009);
O legal processo de selecção dos enfermeiros para ocuparem estes postos de trabalho, de entre os enfermeiros 
que reúnam os legais requisitos (nºs 1 a 4, artº 18, DL 248/2009) e suporta a decisão e proposta interna da 
Direção de Enfermagem é o concurso (interno/constitucional).
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Decorrente do processo negocial em curso com o SEP, o Ministério da Saúde 
emitiu orientações para todas as instituições no sentido destas procederem ao 
levantamento das necessidades de postos de trabalho para Enfermeiro Principal.

SEP relembra o Decreto de Lei 122/2010, artº 3, ponto 1 - Dotações para a 
categoria de enfermeiro principal - “a previsão, nos mapas de pessoal, depostos de trabalho que devem ser ocupados 
por enfermeiros principais corresponde a um mínimo de 10% e a um máximo de 25% DO NÚMERO TOTAL DE 
enfermeiros de que o órgão ou serviço careça para o desenvolvimento das respectivas actividades”; no ponto 3 do 
mesmo artº: “… a previsão nos mapas de pessoal de postos de trabalho que devam ser ocupados por enfermeiros 
principais, EM PERCENTAGEM SUPERIOR A 20% DO NUMERO TOTAL DE ENFERMEIROS do órgão ou serviço, carece 
de proposta fundamentada….”

Ou seja, 
1. O C.A. pode apresentar uma necessidade de 

postos de trabalho de 20% sem qualquer tipo de 
fundamentação.

2. Essa % é sempre de acordo com o numero total de 
enf.ºs da ULSAM que, segundo informação do CA 
é de 809.

3. 20% de 809 = 161,8

Neste contexto, o SEP pressupõe que este foi o 
numero de necessidades enviadas pelo 
C.A./Enfermeira Diretora, na ausência da Direcção 
de Enfermagem já que a mesma deveria ter tido 
pronunciamento sobre este assunto.

Enfermeira Diretora não se 
lembrava do numero de postos de 
trabalho que reportou para a 
ARS Norte e ACSS.

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, refletir e encontrar soluções  
partilhadas com os seus pares NÃO SIGNIFICA 

E NUNCA SIGNIFICOU a PERDA DE PODER, 
pelo contrário!

SEP C.A.Postos de trabalho para Enfermeiro Principal 

DIRECÇÃO REGIONAL DO MINHO
Rua dos Biscainhos, 81 - 87 - Braga
Telefone: 253 217 867

sepdrminho@iol.com - www.sep.org.pt

GREVE a 28 e 29 de Agosto - M/T/N/M/T.

em frente ao H. Viana Castelo 
às 10,30h a 28 de Agosto.

Porque estamos cansados de tanto atropelo à Lei, 
o plenário de enfermeiros realizado no dia 7, decidiu:

Porque as respostas do C.A. foram insuficientes 
face aos problemas existentes 


