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ASSUNTO: Resgatar a Dignidade dos Enfermeiros 

 

A Direção Regional da Beira Alta, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses saúda todos os colegas que 

aderiram aos processos de luta. Aproveitamos para reiterar que a unidade é fundamental para 

alcançarmos, na ULS da Guarda, o desiderato das 35 horas para todos (sim frisamos para todos). Neste 

sentido, exigimos a todos os partidos que legislem no sentido de terminar com uma profunda injustiça no 

seio do SNS, para idêntico conteúdo funcional deve existir idêntico instrumento regulador dos direitos, não 

somos enfermeiros iguais nos deveres e diferentes nos direitos. A Constituição da República Portuguesa, 

emanada da Revolução de Abril impôs o princípio da igualdade. 

Importa salientar alguns exemplos que comprovam a grave carência de enfermeiros na ULS da Guarda, 

com sobrecarga de trabalho e as dívidas acumuladas em horas de trabalho efetivamente extraordinário e 

não pago, como sejam as mais de três mil e seiscentas horas aos enfermeiros do Serviço de Urgência 

Médico Cirúrgica (SUMC); nas especialidades cirúrgicas a dívida é de duas mil seiscentas e noventa 

horas; na Ortopedia mil e setenta horas; na Ginecologia novecentas e noventa e sete horas; na 

Cardiologia avolumam-se novecentas e quarenta e quatro horas e na Pediatria quatrocentas e sessenta 

e quatro horas. Só com a admissão de mais enfermeiros se conseguirá a aplicação efetiva das 35 horas a 

todos os enfermeiros. 

A unidade é fundamental, não apenas para salvaguardar a dignidade do exercício profissional em 

condições que não ponham em causa a segurança dos cuidados de enfermagem, mas sobretudo 

fortalecer o caminho da luta contra propostas que discriminam a nossa profissão. 



 
 

 

 
 

Não aceitamos que a “panaceia” da grave e profunda crise económica e social sirva efetivamente para 

fomentar o fosso entre os profissionais de saúde e particularmente o ataque dirigido aos enfermeiros. O 

risco e penosidade, bem como o trabalho noturno deve ser compensado de igual forma, 

independentemente do local de trabalho e da profissão, por isso não compreendemos o conteúdo de 

alguns artigos constantes na proposta de OE 2017, nomeadamente o Artigo 29.º que se refere à Aplicação 

de regimes laborais especiais na saúde. 

No distrito da Guarda, as políticas de direita dos sucessivos governos, tiveram como consequência a 

destruição da proteção social de milhares de utentes do SNS, particularmente os mais carenciados, com 

repercussões diretas devido ao desinvestimento claro nos Cuidados de Saúde Primários, com 

encerramento de extensões de saúde, encerramento de SAP e redução de funcionamento de outros, bem 

como a discriminação das unidades funcionais que intervêm diretamente na comunidade, particularmente 

no concelho de Seia e Gouveia onde funcionam UCCs. Quem trabalha sente o agravamento da 

exploração e a degradação dos seus direitos, limitaram-se as liberdades do povo português, empobreceu 

o País, milhares de portugueses são empurrados para o desemprego e a emigração, a Constituição da 

República é subvertida e é posto em causa o futuro de Portugal e dos portugueses. 

Não podemos e nem devemos ficar indiferentes à importância que o SNS representa para as populações e 

para a resolução de muitos dos problemas que as afetam no seu quotidiano, é nossa exigência ao governo 

do PS que promova a discriminação positiva do Interior, particularmente no distrito da Guarda, tendo em 

conta que, fruto das opções políticas do anterior governo PSD/CDS, se intensificou o ataque ao SNS e à 

 autonomia técnica dos diversos profissionais de saúde, tendo desencadeado paulatinamente um caminho 

de destruição desta conquista de Abril. 

Exigimos a revogação de todos os instrumentos legislativos, muitos deles que passam 

despercebidos aos enfermeiros e aos utentes do SNS mas que têm implicações diretas na sua vida, desde 



 
 

 

 
 

a municipalização até aos constrangimentos de financiamento da ULS da Guarda, inclusive onerando esta 

com parcerias com o privado e social estabelecidas anteriormente pela ARSC. 

É nosso dever, enquanto dirigentes sindicais de um dos sindicatos da saúde, mais fortes dentro da CGTP-

IN e com provas dadas na defesa intransigente do SNS e dos direitos fundamentais dos enfermeiros e 

utentes do SNS. 

Neste momento que se discute o Orçamento de Estado para 2017, exigimos opções claras na valorização 

económica e profissional dos enfermeiros. Exigimos a todos os partidos, nomeadamente BE; PCP, PEV, 

PS e PAN que assumam claramente uma mudança de políticas de saúde, que promovam o papel central 

de prestação pública de cuidados de saúde no seio do nosso SNS e extinguir todas as escolhas outrora 

assumidas, estas como opções ideológicas contrárias à Constituição da República Portuguesa, assentes 

nas políticas de direita que pretendiam e pretendem uma verdadeira subversão do papel fundamental do 

Estado, enquanto prestador de cuidados de saúde públicos plasmados no SNS. No nosso distrito 

desapareceram todas as camas que existiam nos CSP e prolifera a parceria público-privado com o setor 

privado e social, não é mais que implantar o instrumento de mero financiador por parte do SNS. Não é 

este o caminho que defendemos. 

O Orçamento de Estado de 2017 não deve servir apenas e só como instrumento das contas públicas, deve 

sobretudo verter opções ideológicas claras de revitalizar e fortalecer uma das mais importantes conquistas 

Abril, o nosso Serviço Nacional de Saúde, valorizando as carreiras profissionais, nomeadamente dos 

enfermeiros e o foco nos direitos dos utentes. 

A dignidade profissional dos enfermeiros também é, em si mesma, um esteio do SNS. 

 

Sindicato dos Enfermeiros Portugueses 
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