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ACUSA SINDICATO DOS ENFERMEIROS PORTUGUESES NOS AÇORES

Governo "insensível"
a problemas dos enfermeiros

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) acusa o Governo Regional de não demonstrar a "mínima sensibilidade" face aos problemas que atingem os
enfermeiros, mesmo depois do serviço prestado por estes profissionais de saúde na crise da Covid-19.
"Vemos com bons olhos o carinho, e não há que ter medo da expressão, demonstrado pela população aos enfermeiros, por terem estado na linha da
frente. A população reconheceu isso. Quem nos governa, não", afirmou ontem o coordenador regional do SEP, Francisco Branco, depois de uma reunião
com a secretária regional da Saúde, Teresa Machado Luciano.
Francisco Branco sublinhou que na reunião foram tratados temas "antigos", anteriores à pandemia, alguns com dois anos e meio de existência, mas que
todos demonstraram estar ainda no "ponto zero".
Em causa está a questão do descongelamento dos anos de serviço, que se coloca desde 2018. 
"Continuamos na mesma. Hoje, não pensam, não sabem, não tiveram tempo...", critica Francisco Branco.
Trata-se da decisão do Governo Regional de não contar os anos de serviço entre 2011 e 2014 para efeitos de progressão na carreira.

Contratos individuais
Também em cima da mesa continuam a carreira de enfermagem e os problemas sentidos pelos enfermeiros que estão nos hospitais públicos, mas com
contrato individual de trabalho. "Temos cerca de 500 enfermeiros a trabalhar nos nossos três hospitais, alguns deles desde 2007... Não saíram do primeiro
nível remuneratório da carreira, mas trabalham lado a lado com colegas que estão na função pública clássica... O Governo Regional refugia-se na
vinculação contratual, do foro privado, quando estes trabalham para hospitais públicos... Para o próprio Governo", lamenta.
Todos estes pontos, frisou, não conheceram avanços na reunião que decorreu ontem pela manhã. 
"Fomos à reunião com a secretária regional da Saúde com uma certa expetativa, para conversar com alguém com poder de decisão. Mas chegámos à
conclusão de que estávamos a falar com gente que não tem autonomia de decisão nenhuma. Que está dependente da articulação com outras entidades,
de decisões da vice-presidência", apontou Francisco Branco.

Manifestações
O sindicalista garantiu que os enfermeiros estão "incomodados, incompreendidos e irritados" e que o Governo Regional deve esperar "manifestações
públicas de desagrado". A questão da contagem de tempo de serviço, assegurou, será para resolver no plano dos tribunais.
"O carinho que a população nos demonstrou não tem acolhimento junto de quem nos governa", disse.

Quotas reforçadas
A secretária regional da Saúde anunciou ontem, entretanto, que a quota para progressão a enfermeiro especialista foi reforçada em 59 vagas, que se
juntam às 288 definidas em 2018, "permitindo a progressão na carreira a mais enfermeiros especialistas no Serviço Regional de Saúde".
Segundo Teresa Machado Luciano, que falava à margem da reunião com o SEP, citada num comunicado do Gabinete de Apoio à Comunicação Social do
Governo Regional (GACS), "foi resolvida a questão da criação da direção de enfermagem, que vai ser criada nas unidades de saúde de ilha e,
adicionalmente ao previsto inicialmente, também nos hospitais, entidades públicas empresariais regionais".
Relativamente à valorização remuneratória, decorrente da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, "é um processo longo, porque estamos a falar de 1600
enfermeiros na Região, de contagens de pontos, de avaliações, mas deverá estar concluído até agosto de 2021", disse.
"Os enfermeiros, a partir de janeiro de 2021, serão já avaliados como toda a Administração Pública, por via do SIADAPRA - Sistema Integrado de Avaliação
do Desempenho da Administração Pública Regional dos Açores", acrescentou.

"Empenho"
Segundo Teresa Machado Luciano, este "empenho" do Governo Regional na melhoria das condições de trabalho dos enfermeiros na Região reflete "o
apreço por estes profissionais, que são essenciais para a qualidade dos cuidados prestados nas nove ilhas, que dão o seu melhor, neste momento, para
superar a emergência de saúde pública da Covid-19".
"Para a concretização destas medidas foi essencial também a negociação com as delegações regionais dos sindicatos representativos dos enfermeiros e o
diálogo com a Secção Regional da Ordem dos Enfermeiros nos Açores", frisou. 


