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Carta remetida a TODOS os  

CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO das INSTITUIÇÕES EPE 

 

 

Ex.mo Senhor 

Presidente do 

Conselho de Administração 

 

 

 

  CONT/48/2020/L/J/PC     23/06/2020 

- COVID-19 e recolhimento obrigatório; 

- Discriminação retributiva dos enfermeiros em regime de contrato de trabalho 

(específico nas entidades públicas empresariais do sector da saúde) face aos 

enfermeiros em regime de contrato de trabalho em funções públicas; 

- Ilegalidade da discriminação 

 

 

 

1 - A nossa Lei Básica abre com os princípios fundamentais e logo no artº 1º proclama a 

República Portuguesa empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 

 

2 - O que, quanto à ideia de justiça, tem refracção nos princípios fundamentais da 

Administração Pública (artº 266º da Constituição da República Portuguesa). 

 

2.1 - Na verdade, logo do nº 1 deste artº 266º se retira que a Administração Pública visa a 

prossecução do interesse público no respeito pelos direitos e interesses legalmente 

protegidos dos cidadãos. 
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2.1.1 - Ou seja: sem respeito dos direitos e interesses legalmente protegidos dos 

cidadãos não há interesse público validamente prosseguido. 

 

 

3 - O nº 2 do mesmo artº 266º contém duas injunções à actividade dos órgãos e agentes 

administrativos: 

 

a) Subordinação à Constituição à lei; 

 

b) Dever de actuação conforme o princípio da justiça (conjuntamente com os demais que 

indica). 

 

3.1 - Quer dizer: a Constituição da República Portuguesa transferiu a justiça do 

hemisfério do mérito para o hemisfério da legalidade e, por isso mesmo, uma 

actuação injusta é uma actuação ilegal. 

 

4 - A Constituição da República Portuguesa consagra que todos têm direito à protecção da 

saúde, o qual é realizado através do Serviço Nacional de Saúde. 

 

4.1 - Ou seja: o Serviço Nacional de Saúde é garantia institucional da realização do 

direito à protecção da saúde. 

 

5 - Uma lei de bases é, à face da Constituição da República Portuguesa, uma lei ordinária com 

valor reforçado e, por isso mesmo, goza de supremacia relativamente aos outros actos 

legislativos e tem função paramétrica relativamente aos ulteriores actos legislativos de 

desenvolvimento. 

 

5.1 - O que, inapelavelmente, conduz a que, face à nova Lei de Bases da Saúde, todo o 

edifício legislativo anterior tenha que ser reconfigurado, dele se mantendo até à 

reconfiguração apenas o que não esteja em colisão com as regras e princípios da nova 

Lei de Bases da Saúde. 

 

6 - E não está em colisão com a nova Lei de Bases da Saúde afirmar-se, peremptoriamente, 

que todos os enfermeiros em exercício de funções nos estabelecimentos da rede nacional de 

prestação de cuidados de saúde do SNS estão subordinados à prossecução do mesmo 
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interesse público: a realização do direito à protecção da saúde de todos os cidadãos (que 

é a finalidade cuja prossecução está legalmente a cargo daqueles estabelecimentos e 

serviços). 

 

7 - Sendo certo que, sejam eles enfermeiros em regime de contrato de trabalho (específico das 

entidades públicas empresariais do sector da saúde, cuja reconfiguração, apesar de 

inapelável, ainda não teve lugar) sejam eles enfermeiros em regime de contrato de trabalho 

em funções públicas: 

 

a) Em ambos os regimes o conteúdo funcional é idêntico para as categorias de 

enfermeiro e de enfermeiro especialista e é igual a estruturação da carreira; 

 

b) Em ambos os regimes há identidade quanto à natureza do nível habilitacional, à 

qualificação de enfermagem e à utilização do título; 

 

c) Em ambos os regimes as condições de admissão são idênticas; 

 

d) Em ambos os regimes as áreas do exercício profissional são idênticas; 

 

e) Em ambos os regimes os deveres funcionais são os mesmos; 

 

f)  Em ambos os regimes o reconhecimento de títulos e categorias é igual; 

 

g) Em ambos os regimes são iguais as regras legais do exercício profissional (Decreto-

Lei nº 161/96, de 4 de Setembro). 

 

8 - Assim, a existência de dois regimes de carreira para os profissionais no mesmo âmbito 

(leia-se: Serviço Nacional de Saúde) e subordinados à prossecução do mesmo interesse 

público não resulta da diversidade das circunstâncias ou da natureza das coisas (resulta 

assim, de mero artifício legal). De facto, 

 

9 - É uma realidade incontornável que a diferença de regime de contratação não interfere com a 

actividade profissional, que é materialmente igual. 

 

10 - Assim, a discriminação retributiva no domínio da COVID-19 (recolhimento obrigatório 

/ quarentena determinada) é injusta – e, por isso, ilegal. 
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11 - Estando, mesmo, em colisão frontal com o princípio da igualdade – o qual goza do regime dos 

direitos, liberdades e garantias com a sabida força jurídica: aplicação directa e imediata (isto é, não 

necessita de mediação legislativa concretizadora) e vincula as entidades públicas e privadas. E, 

 

11.1 - Tratando-se, como se trata, de direito fundamental é aplicável na ausência de lei, contra a 

lei ou contra determinada interpretação da lei. 

 

12 - Há lei que desautoriza a discriminação retributiva dos enfermeiros em regime de contrato de 

trabalho relativamente aos enfermeiros em regime de contrato de trabalho em funções 

públicas. 

 

13 - O Decreto-Lei nº 161/96, de 4 de Setembro, define os princípios gerais respeitantes ao exercício 

profissional dos enfermeiros (artº 1º), é vinculativo para todas as entidades empregadoras dos 

sectores público, privado, cooperativo e social (artº 2º, nº 1) e abrange todos os enfermeiros que 

exerçam a sua actividade no território nacional, qualquer que seja o regime em que prestem a sua 

actividade (artº 3º). 

 

14 - O artº 11º do Decreto-Lei nº 161/96, de 4 de Setembro (com a redacção que lhe foi conferida pelo 

artº 5º do Decreto-Lei nº 104/98, de 21 de Abril) é dedicado aos direitos dos enfermeiros. 

 

15 - Conforme se vê do nº 2 deste artº 11º constituem ainda direitos dos enfermeiros … que a entidade 

patronal se responsabilize pelo especial risco a que estão sujeitos no decurso da sua actividade 

profissional [alínea a)]. 

 

15.1 - Assim, e com toda a evidência, é direito dos enfermeiros não serem agravados com prejuízos 

materiais que decorram do seu exercício profissional. E, 

 

15.2 - É responsabilidade da entidade empregadora obstar à ocorrência de quaisquer prejuízos 

(desde logo, ablação na retribuição). 

 

16 - E vê-se da alínea a) deste artº 11º do Decreto-Lei nº 161/96, de 4 de Setembro (na sua actual 

redacção) que é ainda direito dos enfermeiros … beneficiarem das garantias e regalias de outros 

trabalhadores de saúde do sector onde exerçam a sua profissão, quando mais favoráveis. 

 

16.1 - Trata-se, claramente, de um indirizzo de igualdade de garantias e regalias – o que desde 

logo, abrange a garantia de uma retribuição sem ablação decorrente da actividade 

profissional. 
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16.2 - E a teleologia da norma comporta, necessariamente, a igualdade de garantias entre os 

enfermeiros em situação comparável – como é o caso dos enfermeiros em regime de 

contrato de trabalho face aos enfermeiros em regime de contrato de trabalho em funções 

públicas: o recolhimento obrigatório assenta em causas e tem motivações comuns a todos eles. 

 

17 - Deste modo, o artº 11º, nº 2, a) e c), do Decreto-Lei nº 161/96, de 4 de Setembro, em interpretação 

conforme à Constituição e aos princípios nela consignados (aqui os princípios fundamentais da 

justiça e da igualdade), desamparam, em absoluto, a ablação retributiva dos enfermeiros em regime 

de contrato de trabalho face aos seus congéneres enfermeiros em regime de contrato de trabalho em 

funções públicas. 

 

18 - Face a tudo quanto antecede solicitamos dessa pessoa colectiva pública, através de V. Exª, que seja 

reparada a injustiça cometida (ilegalidade praticada), para com os profissionais de enfermagem 

em regime de contrato de trabalho relativamente aos profissionais de enfermagem em regime 

de contrato de trabalho em funções públicas. 

 

19 - Qualquer que seja a posição que vier a ser adoptada perante a nossa pretensão solicitamos de V. Exª 

que no-la transmita, com a brevidade que a mesma justifica. 

 

20 - Apresentamos a V. Exª os nossos melhores e mais respeitosos cumprimentos. 

 

 

 

Pel’ A Direcção 

 

 

 

(José Carlos C. Martins – Presidente do SEP) 

 

 


