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Com este propósito as organizações subscritoras comprometem‐se a respeitar e balizar as propostas de 
alteração à Carreira Especial de enfermagem, aos seguintes princípios consensualizados: 
 

1. O instrumento legal regule o desenvolvimento profissional e salarial dos enfermeiros e se aplique de 
igual modo em todas as instituições do Sector Publico/SNS e a todos os enfermeiros que nelas 
exercem, independentemente da tipologia de contrato, entidade empregadora ou contexto clínico; 

2. Definir como horário normal de trabalho ou tempo completo para todos os enfermeiros as já 
consagradas 35 horas/semana; 

3. Aprofundar os conteúdos funcionais dos enfermeiros especialistas e valorizar o exercício dessas 
funções; 

4. Consagrar a Categoria de enfermeiro Diretor/Gestor e aprofundar os conteúdos funcionais desta área 
do exercício profissional; 

5. O instrumento legal defina, designadamente, as condições de acesso às categorias, a grelha salarial, 
os princípios do sistema de avaliação do desempenho e as condições e critérios aplicáveis aos 
concursos; 4 



6. O início da grelha salarial dos enfermeiros seja, no mínimo, a posição remuneratória 23 e o seu 
topo seja, no mínimo, a posição remuneratória 57 da TRU; 

7. A progressão na Grelha Salarial assegure uma efetiva valorização salarial que no mínimo, devem 
tomar por referência os “saltos salariais” consagrados na atual grelha salarial (Decreto‐lei nº 
122/2010 de 11 de novembro); 

8. As condições de acesso à aposentação voluntária dos enfermeiros sejam os 35 anos de serviço e 57 
de idade como base inicial para negociação; 

9. Incluir medidas compensatórias da penosidade da profissão, nomeadamente, compensação 
resultante do trabalho por turnos; 

10. Defina condições de exercício para enfermeiros, enfermeiros especialistas e em funções de 
direção/chefia que, entre outros aspetos, determinem a identificação do respetivo número de 
postos de trabalho dos mapas de pessoal. 
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As organizações subscritoras comprometem‐se ainda a não fechar qualquer acordo, 
resultante de mesa negocial com Ministério da Saúde e das Finanças relativo à 
estrutura categorial, sem que seja apresentada a proposta de grelha salarial. 
 
Reconhecendo que existe ainda um caminho de aproximação e concertação de 
posições, todos os sindicatos subscritores assumem o compromisso de realizar 
novas reuniões com vista à referida articulação de estratégias relativas ao processo 
de alteração da Carreira Especial de Enfermagem. 
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ACORDO DE COMPROMISSO 
VERSUS 

PROPOSTA DO GOVERNO 
 

Contraproposta da CNESE 
Reunião Negocial 5.Dez 



1 
O instrumento legal regule o desenvolvimento profissional e salarial dos enfermeiros e se aplique 
de igual modo em todas as instituições do Sector Publico/SNS e a todos os enfermeiros que nelas 
exercem, independentemente da tipologia de contrato, entidade empregadora ou contexto clínico 

PROPOSTA DO MS 

 Projecto de Dec. Lei que altera actuais diplomas legais da Carreira para os CTFP (DL 
248/2009 e 122/2010), sendo reproduzível, com as necessárias adaptações, para os CIT; 
Ou seja, 2 Diplomas que alteravam os actuais 2: DL 248/2009 (CTFP) e DL 247/2009 (CIT) 

CONTRAPROPOSTA CNESE … reunião 5.Dez 

CNESE Governo 

Com o objectivo de harmonizar, CNESE manteve 
proposta de Diploma único aplicável a todos os Enf. do 
SNS 
 

1 só Dec. Lei aplicável a CTFP e CITs com as alterações, 
mas, mantendo os DLs 248/2009 e 247/2009 no que não 
forem alterados  
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2 
Definir como horário normal de trabalho ou tempo completo para todos os enfermeiros as já 
consagradas 35 horas/semana; 

PROPOSTA DO MS 

 Mantém inalterado o artigo referente às 35h semanais como PNT. 
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3 
Aprofundar os conteúdos funcionais dos enfermeiros especialistas e valorizar o exercício dessas 
funções 

PROPOSTA DO MS 

 Fixa e aprofunda conteúdo funcional do Enfermeiro Especialista; Tabela remuneratória própria; 

Acesso a “ Enf. Especialista”: deter título e exercer as funções; sujeito a  Concurso; 

Os mapas de pessoal têm que ter fixado Nº de Postos Trabalho de Especialistas (máximo 25%), por domínio de especialização; 

Propõe mecanismos de “saída” da tabela remuneratória de Especialista; 

Não é claro quanto à transição para a nova carreira (mantém suplemento?). 

CONTRAPROPOSTA CNESE … reunião 5.Dez …. Ver Propostas de Grelhas da CNESE 

 

 

CNESE Governo 

Perenidade na função e salário 
Rejeita Grelha Salarial incluindo a de Enf. Especialista 
Dotação mínima de 50% 
 

Aceita princípio da perenidade (função e salário) 
Vai avaliar 
Vai  avaliar 
Na reunião assumiu que quem hoje aufere o 
suplemento o mantém no acto da transição para a nova 
carreira 
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4 Consagrar a Categoria de enfermeiro Diretor/Gestor e aprofundar os conteúdos funcionais desta 
área do exercício profissional 

PROPOSTA DO MS 

 Consagrada Categoria de Enf.º Coordenador, com conteúdo funcional próprio de gestor; 

Fixa requisitos/condições de acesso (Concurso): 10 anos de exercício profissional e formação em gestão e administração de serviços de 
saúde; Não obriga a ser detentor da Especialidade (?); 

Rácio: 1 por Serviço/Unidade com, pelo menos, 10 enfermeiros; 

Mantém suplemento de chefia até conclusão de procedimento concursal; Não prevê Transição dos actuais Enf. Chefes e Supervisores. 

CONTRAPROPOSTA CNESE … reunião 5.Dez 

CNESE Governo 

Manter designação de Enf. Gestor 
Deter título de Enf. Especialista 
Não ser obrigatória a formação em “gestão e administração …” 
Rácio: a questão de “equipas com menos de 10 enf.” 
Transição dos Enf. Chefes e Supervisores para esta Categoria 

Vai avaliar  
Aceita  
Aceita 
Vai avaliar 
Vai avaliar 11 



• Funções de direcção/”Supervisão” 

PROPOSTA DO MS 

 Fixado conteúdo funcional dos “Enf. em Funções de Direcção/Supervisão” (gestão 
transversal/conjuntos de unidades-serviços agregados); 

Estabelece requisitos e condições de acesso: 3 anos de Enf. Coordenador e Concurso; 

Exercício em comissão de serviço de 3 anos; Suplemento remuneratório de 300€ 

4 Consagrar a Categoria de enfermeiro Diretor/Gestor e aprofundar os conteúdos funcionais desta 
área do exercício profissional 

CNESE Governo 

Deter formação em “gestão e administração …” Aceita 

CONTRAPROPOSTA CNESE … reunião 5.Dez 
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5 
O instrumento legal defina, designadamente, as condições de acesso às categorias, a grelha 
salarial, os princípios do sistema de avaliação do desempenho e as condições e critérios aplicáveis 
aos concursos; 

PROPOSTA DO MS 

 Define acesso a “Enf. Especialista”; Categoria de Enf. Coordenador e Enf. em Funções de Direcção/Supervisão. Estabelece: 

 Requisitos/condições de acesso … como já vimos atrás; 

A forma de acesso é sempre por Concurso; 

Fixa grelha salarial … aplicável a CTFP e a CITs; 

Não estabelece os princípios sobre Avaliação do Desempenho, Concursos, Gestão e Organização do Tempo de Trabalho; 

CONTRAPROPOSTA CNESE … reunião 5.Dez 

CNESE Governo 

Fixar princípios estruturantes sobre Avaliação do 
Desempenho, Concursos, Gestão e Organização do 
Tempo de Trabalho 

Aceita 
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6 
O início da grelha salarial dos enfermeiros seja, no mínimo, a posição remuneratória 23 e o seu 
topo seja, no mínimo, a posição remuneratória 57 da TRU 

PROPOSTA DO MS 

 Mantém a posição remuneratória actual de ingresso (15 – 1 201€) e o topo (57 – 3 364€). 

Mantém 11 Posições na Categoria de Enfermeiro … Mantém os actuais “saltos salariais” 

Mantém o princípio da Lei 35/2014: O 1º Nível da Categoria superior … é superior (no máximo igual) … ao último 
Nível da Categoria inferior 

Fixa grelha salarial para Enf. Especialista: início = 18 (1 355€) e topo = 51 (3 055€) 

CNESE Governo 

Rejeita ambas as Grelhas Salariais Vai avaliar 

CONTRAPROPOSTA CNESE … reunião 5.Dez 
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7 
A progressão na Grelha Salarial assegure uma efetiva valorização salarial que no mínimo, devem 
tomar por referência os “saltos salariais” consagrados na atual grelha salarial (Decreto‐lei nº 
122/2010 de 11 de novembro) 

PROPOSTA DO MS 

 Mantêm-se os “saltos salariais”. 

16 

De todas as propostas de grelha salarial conhecidas, apenas as propostas 
de grelha salarial da CNESE mantêm este princípio, isto é, manter os saltos 

salariais que já temos na actual grelha salarial (cerca de 206€ até à 4ª 
posição remuneratória) 



Proposta CNESE 

Com CATEGORIA de Enfermeiro Especialista 



Proposta CNESE  

Com GRAU de Enfermeiro Especialista 



8 
As condições de acesso à aposentação voluntária dos enfermeiros sejam os 35 anos de serviço e 57 
de idade como base inicial para negociação; 

PROPOSTA DO MS 

 Não são consideradas nesta proposta de diploma. 

CONTRAPROPOSTA CNESE … reunião 5.Dez 

CNESE Governo 

Consagração da aposentação voluntária, com direito a 
pensão completa e independentemente de 
apresentação a junta médica, desde que os enfermeiros 
reúnam 35 anos de serviço e 57 de idade 

Vai avaliar 

19 



9 
Incluir medidas compensatórias da penosidade da profissão, nomeadamente, compensação 
resultante do trabalho por turnos; 

PROPOSTA DO MS 

 Não inclui qualquer medida compensatória da penosidade da profissão. 

CONTRAPROPOSTA CNESE … reunião 5.Dez 

CNESE Governo 

Reafirmou e assumiu o compromisso de entregar em 
sede de negociação proposta concreta sobre esta 
matéria 

 Aceita avaliar  
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10 
Defina condições de exercício para enfermeiros, enfermeiros especialistas e em funções de 
direção/chefia que, entre outros aspetos, determinem a identificação do respetivo número de 
postos de trabalho dos mapas de pessoal. 

PROPOSTA DO MS 

 Prevê que os Mapas de Pessoal consagrem, como já referido: 

 25% de Enfermeiros Especialistas … com discriminação do nº por Especialidade 

1 Enf. Coordenador/Gestor por Serviço/Unidade com, pelo menos, 10 enf 

CONTRAPROPOSTA CNESE … reunião 5.Dez 

CNESE Governo 

Enf. Especialista: Dotação mínima de 50% 
Enf. Coordenador/Gestor: a questão de “equipas com 
menos de 10 enf.” 

 Vai avaliar  
Vai avaliar 
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DIRECÇÃO DE ENFERMAGEM 
Órgão colectivo … reflexão, discussão, decisão … da política de enfermagem na Organização … nos 
diversos domínios: prestação e gestão de cuidados; gestão (A.Desemepenho, Horários, etc); formação; 
assessoria e investigação 

 

CNESE Governo 

Manutenção da Direcção de Enfermagem Aceita 

PROPOSTA DO MS 

Elimina a Direcção de Enfermagem 

CONTRAPROPOSTA CNESE … reunião 5.Dez 
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OUTRAS PROPOSTAS DA CNESE 
 

 - Regime de Exclusividade remunerada 

 

 - Medidas que possibilitem e promovam a circularidade dos enfermeiros entre os 
contextos de “prática clínica e de formação em enfermagem, incluindo a valorização 
decorrente do desenvolvimento de investigação em enfermagem e da aquisição de 
graus académicos no âmbito das ciências em enfermagem 
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CNESE DEIXOU CLARO E EXPRESSO AO GOVERNO 
(Na reunião negocial de 5.Dezembro e em carta remetida à Ministra da Saúde a 11.Dezembro) 

Para que o processo negocial da Carreira de Enfermagem seja sério e honesto, a CNESE 
considera ser imprescindível que o MSaúde/MFinanças (Governo) 

tome medidas imediatas que resolvam problemas centrais: 

 

 - A justa contagem de Pontos a TODOS os Enfermeiros (independentemente do vínculo 
CTFP ou CIT) para efeitos do Descongelamento das Progressões 

 

 - Que os MSaúde/MFinanças assinem os “despachos” que permitem pagar o 
Suplemento Remuneratório  aos Enf. Especialistas, de acordo com a actualização 
remetida pelas Instituições 24 



MINISTÉRIO DA SAÚDE e GOVERNO 

 - Não emitem orientações sobre Descongelamento de Progressões 

 - Não tomam medidas para Enf Especialistas receberem o respectivo Suplemento 

 

- CNESE: Não participou na reunião negocial agendada para dia 18.Dezembro, tendo em 
conta a ausência de resposta do Ministério da Saúde/Governo a estas duas questões 

 

 - SEP: Continuando o processo de luta desenvolvido em 2018, a 19.Dezembro decide 
formas de LUTA para 2019: 

 Greve Nacional, de todos e para todos, de 22 a 25.Janeiro (1 dia por região) 

 Continuar Greves Institucionais (8: IPO Lisboa; 16: H.Barcelos; 17: H. Guimarães; 18: C.H. Médio Ave; …) 
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WWW.PELOMEUFUTURO.SEP.ORG 
- 

WWW.SEP.ORG.PT 
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