
 

 
 

 

12 de dezembro - greve dos enfermeiros da ARSLVT 

 

Concentração e conferência de imprensa 

11:30 horas – em frente à ARSLVT 

 

Após dois pedidos de reunião dirigidos ao Presidente do Conselho Diretivo (CD) da ARS de Lisboa e Vale do 
Tejo, aos quais não obteve resposta (em agosto e outubro), o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) 
decretou greve dos enfermeiros desta ARS para o próximo dia 12 de dezembro. 
 

No dia 12 de dezembro, os enfermeiros estarão em greve e realizarão uma concentração junto à ARSLVT, a 
partir das 11:30 horas. 
 

Exigem a concretização do descongelamento de progressões devido, na generalidade dos casos desde 
janeiro de 2018 mas também desde janeiro 2019. Reivindicam: 

 A justa e correta contabilização dos pontos, para operacionalização dos descongelamentos e legais 
reposicionamentos, devidos aos enfermeiros – é inadmissível que a maioria dos enfermeiros da ARSLVT, 
com até 23, 24 e, alguns, com 25 anos de exercício estejam a auferir um salário igual os enfermeiros/as com 
1 mês de trabalho na Administração Pública, porque o CD continua sem regularizar estas situações; 

 A justa e legal transição de Carreira dos Enfermeiros Especialistas e designadamente dos que exercem 

Funções de Chefia que estão a ser descategorizados pela ARSLVT. 

Os Enfermeiros exigem ainda: 

 O aumento do número de postos de trabalho e por consequência, dos mapas de pessoal, para contratação 
de mais enfermeiros para os centros de saúde/ ACES e para a DICAD; 

 Condições de trabalho que garantam a segurança: do Exercício Profissional, dos Cuidados Domiciliários e 
da Saúde Pública: 

- Enfermeiros de Família para todos os utentes garantindo cuidados preventivos e curativos a todas 
as famílias da sua área geográfica; 
- Neste contexto exige-se uma adequada contratação de outros profissionais que garantam funções 
de suporte nas unidades de saúde e na comunidade, principalmente, auxiliares e motoristas. 

 Abertura de mais Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC), para que, em interação com os 
Cuidadores/ Familiares, possam garantir o adequado acompanhamento domiciliário e permitam evitar a 
institucionalização de utentes. 
 
O SEP fará entrega de um Caderno Reivindicativo dirigido ao Presidente do CD da ARSLVT, onde constarão 
estas e outras questões problemáticas - algumas das quais, já se arrastam há mais de 2 anos - e para as 
quais, ainda não apresentou qualquer solução até à data. 
 

09 de dezembro 2019 
 
 

Contacto: Enfermeiro Rui Marroni - 912219715 
 


