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Esta é uma edição exclusiva e especial.

Não cumprimos a linha editorial da revista.
Não temos uma entrevista de fundo em Perfil nem um 

Tema de Capa abordado em profundidade. 
Esta é uma edição especial porque o apoio e a força 

que os enfermeiros, o sindicato, 
receberam com a campanha “Agora somos nós” 

tem que ficar registada de forma excecional 
na revista Enfermagem em Foco.

Facilmente chegámos a centenas de milhares de 
portugueses porque eles próprios partilharam a nossa 

mensagem.

Temos imagens, números, testemunhos e uma crónica 
do escritor Rui Zink que sublinham e reforçam a 

importância dos enfermeiros na vida dos portugueses. 
Antes, durante e muito após a pandemia.

A cada cidadã e cidadão que assinou um postal, 
mural, partilhou uma publicação

 e nos dedicou um abraço, 
MUITO OBRIGADO.

A luta continua e é por vós reforçada.

Qualquer sugestão, não deixes de partilhar connosco 
através do e-mail informacao@sep.pt



Caro Colega,

Estamos no final de 2021 e fartos de um vírus 
que era noticiado pela primeira vez em dezembro 
de 2019. 

A nossa vida e a de todos os portugueses têm 
andado na ‘corda bamba’ desde então com mais 
ou menos confinamentos e com muitas notícias 
sobre o impacto da pandemia um pouco por 
todos os setores de atividade. 

Mas, se o vírus nos obriga a andar com máscara 
para a nossa proteção e a dos outros, o governo 
e os decisores políticos continuam a, sem 
máscara, não materializarem em medidas 
concretas o reconhecimento do papel social dos 
enfermeiros. 

Aliás, este é um bom momento para nos 
interrogarmos sobre várias questões. 

A primeira delas é perguntarmo-nos qual a razão 
para a lei do mercado não funcionar quando está 
em causa o aumento dos salários, 
nomeadamente dos enfermeiros. Senão vejamos: 
os preços no consumidor de todos os bens 
essenciais em Portugal estão a aumentar e a 
razão que é apresentada é a escassez da oferta 
face à muita procura. O preço do petróleo 
aumentou porque a produção é menor que o 
consumo. Por arrastamento, os combustíveis e, 
consequentemente, todos os produtos que 
precisam ser transportados. 

Por outro lado, a escassez de mão de obra na 
restauração, na construção civil, nos portos tem 
sido referenciada como mais um dos grandes 
problemas que o mundo ocidental enfrenta
e mais uma das razões do aumento dos preços.   

E nós? A procura aumentou e a oferta é escassa. 

Se há poucos enfermeiros para contratar e as 
necessidades em cuidados de enfermagem 
aumentaram, qual a razão para o valor do 
trabalho continuar estagnado, incluindo nos 
setores privado e social, de uma forma geral? 

Muitos de vós recordam que, ao longo dos anos, 
aqui e ali, vários colegas comentavam que uma 
das razões para esta situação resultava do excesso 
de oferta de enfermeiros e quantas vezes 
responsabilizaram o nosso sindicato por nunca 
deixarmos cair a reivindicação de contratar mais 
enfermeiros. Caso dúvidas existissem, dotar os 
serviços com o número de enfermeiros de acordo 
com as necessidades não é a razão dos salários 
baixos que temos.  Resulta do modelo económico 
que sucessivos governos impuseram ao país. 

A tal competitividade com as outras economias, 
europeias ou outras, tem por base continuar a 
atirar para o limiar de sobrevivência milhões de 
trabalhadores, incluindo enfermeiros, num total 
desrespeito por quem produz riqueza, quem cuida 
de outros, quem assume a responsabilidade de 
fazer o país funcionar.

E esta reflexão pode ser aprofundada. 

Lembro que a saúde continua a ser considerada à 
escala europeia e por vários setores nacionais, 
incluindo sucessivos governos, como um bem que 
pode ser comercializado, não obstante as várias 
mensagens que nos entram pela casa adentro dos 
que afirmam defender o Serviço Nacional de 
Saúde. E hoje também estará mais claro para 
todos que a melhor forma de degradar o serviço 
público de saúde passa por não o apetrechar 
com, principalmente, os recursos humanos 
necessários e equipamentos.

�e h� poucos enfermeiros para contratar
e as necessidades em cuidados de 

enfermagem aumentaram, qual a raz�o
para o valor do trabalho continuar 

estagnado, incluindo nos setores privado
e social, de uma forma geral? 

���������� �� ���� 03



Com a pandemia, a presidente da União Europeia 
afirmou ser necessário ter uma política europeia 
para a saúde incluindo a contratação de 
profissionais de saúde com condições dignas de 
trabalho. 

Olhando para o que se passa hoje em vários 
países da Europa, isto é o que constatamos:

Em �ran�a, a imposição da vacinação aos 
profissionais de saúde levou a que muitos 
abandonassem a profissão. Muitos não querem 
vacinar-se porque a segurança social não paga os 
primeiros 3 dias de ausência ao trabalho por 
doença. Esta situação veio agravar a carência 
estrutural que já existia. Em consequência, o 
governo francês optou por encerrar centros de 
saúde em várias vilas do país e centralizar os 
cuidados de saúde nas cidades colocando em 
causa a acessibilidade dos cidadãos aos cuidados 
de saúde. Nos hospitais, a situação já antes tensa 
agrava-se pela mesma razão e a diminuição da 
dotação (número de camas) é uma realidade. 
Vários são os hospitais que encerram os serviços 
de urgência ao fim de semana por falta de 
pessoal. 

Na �lgica, em 2020, houve um aumento da 
contratação dos profissionais de saúde, um ligeiro 
aumento das condições de trabalho e a decisão 
de um aumento de 2,5% por ano, considerado 
insuficiente. Agora, o governo pretende ‘blindar’ 
aquelas decisões podendo levar a que muitos 
abandonem a profissão. Paralelamente, na região 
flamenga está em discussão a possibilidade de 
privatização dos serviços de saúde, começando 
pelos cuidados continuados. 

Em �t�lia, na região da Lombardia (considerada a 
região “laboratório” para a implementação de 
várias políticas) o governo está a dar ao setor 
privado as verbas da União Europeia destinadas 
aos serviços públicos e a desmantelar alguns 
destes serviços públicos.

Curiosa é a opção do governo italiano em dar a 
gestão de departamentos dos hospitais públicos 
aos privados que, de imediato, diminuíram o 
número de camas. Devemos reter esta informação 
porque essa é, também, uma proposta 
apresentada pelo governo no projeto de 
regulamentação do nosso Serviço Nacional de 
Saúde. 

Tal como noutros países, também a carência de 
enfermeiros e outros profissionais de saúde nos 

serviços públicos de saúde italianos é uma 
realidade. Num país altamente atingido pela 
pandemia, os serviços públicos não têm 
capacidade para dar as respostas necessárias e 
um teste Covid-19 no setor privado custa a 
módica quantia de 300€. 

Apenas porque entendo que perceber o que 
acontece à nossa volta nos permitirá perceber o 
que se passa no nosso país, não posso deixar de 
vos trazer, ainda, o que se passa na Grécia e na 
Holanda. Sim, a comercialização da saúde não 
está a acontecer só nos países do sul da Europa. 
A predação atinge todos. 

Na �r�cia, os hospitais públicos estão a ser 
vendidos aos privados e a dramática situação dos 
refugiados é escondida, vivem na sombra da 
sociedade e estima-se que milhares tenham 
morrido de Covid-19 sem que tenha sido feito 
qualquer esforço para que fossem vacinados - 
pelo governo grego ou pela União Europeia. 

Na 
olanda, a comercialização dos serviços de 
saúde continua a ser feita de forma paulatina e a 
vários níveis, tornando mais difícil a compreensão 
dos cidadãos para o problema. Num país no qual 
o sistema de saúde assenta em seguros de saúde 
e na competição entre as seguradoras (tal como 
na Alemanha), a responsabilidade pelo que está a 
acontecer será mais facilmente atribuída àquelas 
que ao governo.

�uriosa � a op��o do governo italiano 
em dar a gest�o de departamentos 

dos hospitais p	blicos aos privados 
que, de imediato, diminu�ram o 

n	mero de camas. �evemos reter esta 
informa��o porque essa �, tamb�m, 

uma proposta apresentada pelo 
governo no projeto de 

regulamenta��o do nosso �ervi�o 
�acional de �a	de. 



Caro Colega, 

Em janeiro de 2022 teremos eleições legislativas e 
dali sairá um novo governo. Seja ele qual for, e 
como sempre, continuaremos a exigir e a lutar por 
melhores condições de trabalho para os 
enfermeiros. 

Desde logo, exigimos a negociação de uma 
alteração pontual da atual carreira de 
enfermagem e a resolução das inúmeras injustiças 
que o DL 71/2019 (Carreira de Enfermagem) nos 
impôs. Melhorar os salários passa também por 
alterar a tabela salarial que é parte integrante 
daquele decreto de lei. E, apesar do atual 
governo ter cumprido o compromisso, assumido 
connosco, de publicar o despacho autorizador 
para a abertura de concursos para as categorias 
de enfermeiro especialista e gestor, as vagas são 
insuficientes e exigimos que as aberturas destes 
concursos aconteçam de forma regular garantindo 
por esta via a expectativa de desenvolvimento 
profissional que durante mais de uma década nos 
foi sonegada. 

A próxima campanha que vamos lançar visa 
precisamente que todos nós, enfermeiros, 
tenhamos consciência que muitas das soluções 
que exigimos, nomeadamente, de resolução 
daquelas injustiças, passam obrigatoriamente pela 
alteração do decreto decreto lei da carreira por 
outro.  

É ainda crucial acompanhar e intervir na discussão 
da regulamentação do estatuto do Serviço 
Nacional de Saúde. 

Se não queremos que Portugal entre 
definitivamente na lista dos países que 
comercializam e privatizam o que os cidadãos 
referem ser o seu bem mais precioso - a saúde - 
então temos que nos disponibilizar para estar 
informados e lutar. 

Por nós enquanto cidadãos e por nós enquanto 
profissionais de saúde que, mesmo extenuados, 
somos o garante do acesso à proteção da saúde 
dos nossos compatriotas. 

Resta-me desejar Festas Felizes e um feliz ano de 
2022, com a certeza que podem contar connosco 
para, em conjunto, atingirmos melhores 
condições de vida e de trabalho.

José Carlos Martins
Presidente do SEP

�e n�o queremos que �ortugal 
entre definitivamente na lista dos pa�ses 
que comercializam e privatizam o que os 

cidad�os referem ser o seu bem mais 
precioso - a sa	de - ent�o temos 
que nos disponibilizar para estar 

informados e lutar. 
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O repto foi lançado em agosto deste ano e, até 
outubro, ganhou alcance e força em vários 

pontos do país, com várias personalidades e em 
múltiplas plataformas. 

Chegámos a centenas de milhares de 
portugueses porque foram eles próprios que 

partilharam a nossa mensagem.

E o repto era simples: os enfermeiros 
portugueses precisam da sua manifestação de 

apoio para que, juntos, possamos ser mais e mais 
fortes a pressionar quem governa a corrigir 

injustiças e a valorizar concretamente os 
profissionais de Enfermagem.

Nos rescaldo de dez intensas semanas 
mostramos o impacto desta união entre 

enfermeiros e cidadãos.

Comoveram-nos as mensagens de apoio que nos 
chegaram aos milhares e sobre as quais demos 

conta junto do Ministério da Saúde e do 
Governo. Mensagens emotivas das nossas 

gentes, dos 6 aos 96 anos, de norte a sul do país. gentes, dos 6 aos 96 anos, de norte a sul do país. 

Helena Pinto
Obrigado. Todos nós precisamos de todos

Ana Maria Ps Vieira
Gratidão!

Maria Alexandra Mendonça Garcez
Os Enfermeiros são os obreiros dos serviços de saúde.
Bem hajam.

Maria Isabel Santos Gameiro
Precisamos sim



Maria De Jesus Mendes
Que todos as pessoas que são figuras públicas juntem 
sua voz á voz dos enfermeiros que tanto teem dado de si
por todos nós.

Helena Teixeira
Obrigado por tudo o que fizeram e que mais irão fazer
sempre com o mesmo Amor à profissão.
MERECEM TODO O APOIO DO GOVERNO...

Helena Teixeira

Aura Teles
Este abuso de pessoal de enfermagem já vem de longe!
Gostava de perceber porquê tanta falta de consideração
pelo trabalho duro, sacrificado, com tanta
responsabilidade e tanta falta de apoio em todos os 
sentidos!!! Nunca percebi.

por todos nós.

Joaquim Costa
Solidariedade total com as justíssimas reivindicações dos
 enfermeiros!
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Este apoio que registámos nas plataformas online
foi também unânime quando visitámos os centros de 

vacinação e instituições de saúde. 
Nenhum português se recusou a assinar os murais de 

apoio aos enfermeiros.
   

Para além do registo de apoio, que nos ficará para 
sempre gravado na memória, os números do sucesso 
desta campanha não deixam margens para dúvidas.

Nas redes sociais, durante 10 semanas, lançámos mais 
de cento e cinquenta conteúdos relacionados com esta 
campanha – e o impacto dos mesmos nos portugueses 

foi brutal.

José João Martins 
Por melhores condições de trabalho SIM.
O meu apoio.

Este apoio que registámos nas plataformas online
foi também unânime quando visitámos os centros de 

Graça Felício
Estarei sempre convosco e ao vosso lado, nesta
justíssima luta pelo que vos pertence por direito próprio.
Força enfermeiros.

foi também unânime quando visitámos os centros de 

Nenhum português se recusou a assinar os murais de 

Para além do registo de apoio, que nos ficará para 
sempre gravado na memória, os números do sucesso 
desta campanha não deixam margens para dúvidas.

Este apoio que registámos nas plataformas online
foi também unânime quando visitámos os centros de 

Graça Felício

Adriano Rosário
FORÇA ENFERMEIROS! LUTEM PELOS VOSSOS
DIREITOS! Muitos parabéns pela vossa de dedicação
em prol da saúde e bem estar dos doentes! Todos os 
ENFERMEIROS, merecem o apoio e carinho da 
população, merecem ser respeitados, valorizados e
remunerados. Os jogadores ganham fortunas a dar dois
pontapés na bola, e todos os ENFERMEIROS, merecem
ganhar remunerações que se vejam e não de misérias!

Maria Alexandra Rodrigues
Gratidão a todos.
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cr�nica

o meu av� materno 
foi o melhor humano 

que alguma vez 
conheci, aquele com 

mais no��o de servi�o 
p	blico, respeito pelos 

outros, de compaix�o 
pelas pessoas 

concretas, e o meu av� 
era enfermeiro.



O que aliás, para mim, explica em parte o pouco 
escândalo social com o escasso salário dos 
enfermeiros. 

Preguiçosos, continuamos a pensar na profissão 
de enfermeiro como de um mero auxiliar dos 
médicos – quando na verdade é um pouco mais 
complicado do que isso. São profissões 
complementares. O paciente precisa de 
enfermeiros e médicos, não só de médicos. Há 
uma simbiose em que, sim, a decisão médica 
cabe ao médico, mas é empobrecedor continuar 
a vê-la com olhos medievais, tipo o cavaleiro e 
seu escudeiro. Ou o mágico e a sua assistente. 

Nos doentes acamados, experiência pessoal que 
também tenho, a figura omnipresente (está bom, 
podemos chamar-lhe materna) é a do enfermeiro. 
Curiosamente, os filmes que mais homenageiam 
a profissão de enfermagem são precisamente 
aqueles nos quais o enfermeiro é o vilão. Estou a 
pensar no “Voando por um ninho de cucos”, 
onde Louise Fletcher compõe uma enfermeira 
sádica. E por que motivo Jack Nicholson e os 
outros pobres doentes eram vítimas da crueldade 
impune da Nurse Ratched? Ora, porque era ela 
que estava sempre presente, eis porquê. 

Em contrapartida, outros filmes há onde o 
médico Boris Karloff quer envenenar o doente, 
mas o seu comportamento levanta suspeitas à 
enfermeira. Não vou revelar se o malvado 
consegue os seus intentos, interessa-me apenas 
dizer que a sua tarefa é mais difícil, porque a 
atenta enfermeira pergunta: «Esta dosagem, 
doutor? Tem a certeza?»

Enfim, é bom que haja enfermeiros e médicos 
maus nos filmes, porque ocasionalmente também 
há na realidade: profissão alguma está isenta de 
ter as suas maçãs podres. Contudo, é felizmente 
caso raro, raríssimo. A profissão de enfermeiro, 
por não ter o reconhecimento social que merece, 
e toda a gente saber que a remuneração é uma 
desgraça, tende a atrair os melhores, os que têm 
mesmo vocação, aqueles e aquelas que (como o 
meu avô) tratam a todos nós como alguém, num 
momento de fragilidade nossa, sem olhar a 
quem.  

Ups! Acabo sem querer de dar uma magnífica 
desculpa aos governos para continuarem a 
manter as duras condições de trabalho e a 
recusar salários condignos. 

E já estou a imaginar um ministro, sorriso 
seráfico, a dizer: «Nós até vos trataríamos melhor, 
mas depois como garantir que quem vai para 
Enfermagem é mesmo para ajudar as pessoas?» 

Poucas profissões são tão nobres como a de 
enfermeiro. Esta opinião tem por primeiro 
alicerce um motivo pessoal: o meu avô materno 
foi o melhor humano que alguma vez conheci, 
aquele com mais noção de serviço público, 
respeito pelos outros, de compaixão pelas 
pessoas concretas, e o meu avô era enfermeiro. 
Já mais de uma vez, em depoimentos, crónicas, 
até em contos falei dele – aliás, suspeito que por 
isso chegou o convite para aqui escrever. 

Há também outro saber de experiência feito: por 
motivos de saúde, muito cedo comecei a 
frequentar hospitais. Não foram só as cabeças 
partidas, outras mazelas houve, mais graves. 
Os médicos eram afáveis e atentos quando lhes 
dava para aí, sendo uns mais excelentes que 
outros. 

Lembro-me de estar cinco horas à espera com 
um braço aberto, e de a enfermeira sorrir 
enquanto me limpava a ferida, dizendo que 
talvez fosse melhor esperar um bocado, a menos 
que quisesse ser operado por um dos 
estudantes. O meu avô estava comigo, e achou 
melhor esperarmos (sem ofensa aos médicos em 
início de carreira). O doutor que me operou foi 
excelente, seguro, humorado (e, coisa 
importante, salvou-me o braço), mas quem me 
acompanhou do início ao fim da saga foi aquela 
enfermeira. 

Na época, creio que, tirando os hospitais 
psiquiátricos, onde pairava a ideia de que braços 
musculados podiam ser ocasionalmente 
necessários, havia mais enfermeiras que 
enfermeiros. Em inglês o substantivo ‘nurse’ 
tanto pode ser masculino como feminino, mas a 
conotação é claramente feminina, ao ponto de 
ainda hoje haver tendência a explicar, quando o 
enfermeiro é homem, que é um ‘male nurse’. E as 
novelas levaram algumas décadas a mudar o 
estereótipo de ter «os médicos» e «as 
enfermeiras». George Clooney, nomeadamente, 
começou a carreira como médico. Enfim, médico 
da TV. Também poderia ter sido enfermeiro, mas 
isso tirar-lhe-ia aura, além de ser um desperdício 
de um queixo tão viril. 

É um facto cultural tão óbvio que nem 
reparamos. Hoje em dia a maior parte dos 
médicos que conheço são mulheres, e ‘the 
Portuguese nurse’ que, emigrante em Inglaterra, 
salvou Boris Johnson é um homem. Ambas as 
profissões são preenchidas por excelentes 
homens e mulheres. 
Suspeito no entanto que o estereótipo durará 
ainda mais um tempo. 
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Da música, do desporto, das artes performativas, da academia, 

da literatura e de tantas outras áreas chegou um apoio imediato 

de várias figuras públicas do nosso país.

Era essencial que esta campanha ganhasse projeção, 

notoriedade e força política junto da população – e o objetivo 

não só foi cumprido, como acabou por ser inspiração e 

motivação para os enfermeiros continuarem a lutar, não 

baixarem os braços, não cederem ao desânimo.

Estes foram alguns dos rostos e nomes que disseram “Agora 

são os enfermeiros que precisam de mim”.
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publicada no Jornal Público a 12 de outubro de 2021

Como pessoa e utente dos serviços do Serviço Nacional de Saúde não posso 
ficar indiferente aos problemas com que os enfermeiros continuam a estar 
confrontados e que sistematicamente têm vindo a ser tornados públicos.
Os enfermeiros são um dos pilares mais importantes do Serviço Nacional de 
Saúde.

Reconhecemos-lhes o profissionalismo de cuidar das pessoas de forma séria, 
informada, científica e humanista.  

Portugal tem beneficiado e muito de ter uma Enfermagem que se destaca a nível 
europeu e mundial pela sua formação e competência. Isso comprova-se pela ida 
de enfermeiros portugueses para outros países e como aí são acolhidos e 
valorizados. O reverso disso é a perda de excelência para o nosso país.

Ao longo dos anos, os enfermeiros têm estado sempre na linha da frente e 
também ao seu contributo lhes devemos a melhoria dos indicadores de saúde no 
nosso país.

A pandemia veio mais uma vez demonstrá-lo.

Desde a primeira hora tivemos a oportunidade de verificar o impacto que a 
pandemia teve na vida de todos, mas em especial nos profissionais de saúde. 

Com o medo inerente a uma doença nova, os profissionais marcaram presença 
quando ainda não haviam os equipamentos individuais de segurança; 
continuaram a dizer presente mesmo quando isso significou estar longe da 
família; reinventaram-se para garantir que os doentes internados pudessem 
receber algum conforto dos familiares através dos novos meios de comunicação 
digital; mantiveram, de forma inabalável, o seu compromisso mesmo sem férias 
e sem dias de descanso porque primeiro estávamos nós, as cidadãs e os 
cidadãos.



Mesmo agora, continuam na linha da frente para atingir os objetivos de vacinar 
a maioria da população na perspetiva de atingirmos a imunidade grupal.

Este objetivo já atingido permite-me ter esperança na retoma normal da 
atividade do país e, dessa forma, minimizar os problemas sociais que todos 
sabemos existirem.

E não haverá dúvidas que continuarão na linha da frente para que, o mais 
rapidamente possível, se retome a prestação de cuidados de saúde que não foi 
possível concretizar devido à pandemia.

O compromisso assumido pelos enfermeiros portugueses e a excelência do seu 
trabalho exigem a resolução dos seus problemas.

Como cidadãs e cidadãos, é exigível que os enfermeiros não sejam ignorados, 
que os 1158 profissionais precários passíveis de serem despedidos a qualquer 
momento possam ser de imediato efetivados, que sejam admitidos mais 
enfermeiros para se minimizar o desgaste de milhões de horas extraordinárias 
feitas e que, pela sua valorização, se reconheça o papel imprescindível dos 
enfermeiros na retoma social e económica do país. 

ANTÓNIO MANUEL RIBEIRO, músico - ANDRÉ GAGO, ator, escritor e 
encenador - ANA HORMIGO, judoca - ALICE VIEIRA, escritora - ANJOS, 

músicos - ANA CABECINHA, atleta - ANA DIAS, atleta - ARMÉNIO CARLOS, 
eletricista na Carris - ANA SARAGOÇA, atriz - AURORA CUNHA, atleta - ANA 

BISCAIA, ilustradora - BRASA DOIRADA, grupo musical - CARGALEIRO, 
mestre - CARVALHO DA SILVA, professor universitário - CARLA 

SACRAMENTO, atleta - CATARINA PEIXINHO, música e professora - DANIEL 

CRISTO, músico - DOMINGOS, músico - FERNANDO TORDO, músico - 
FILIPA MALVA, cenógrafa - FILIPA ALVA, professora universitária - ISABEL 

CAMARINHA, secretária geral da CGTP - JOSÉ LUÍS BORGES COELHO, 
maestro - JOSÉ COSTA, velejador olímpico - JORGE LIMA, velejador olímpico 

- JOAQUIM NICOLAU, ator - JOÃO MONGE, autor - JOÃO QUEIRÓS, 
músico - MIGUEL RAPOSO, ator - MANUEL J. LOPES, investigador - MARIA 

JOÃO PIRES, pianista - MARIA JOÃO LUÍS, atriz - MANUEL QUINTAS, Bispo 
do Algarve - MIGUEL MONTEIRO, atleta paralímpico - NORBERTO 

MOURÃO, atleta paralímpico - NUNO PEIXINHO, astrofísico e investigador - 
PAULO DE CARVALHO, músico - PEDRO ABRUNHOSA, músico 

PILAR DEL RÍO, jornalista  - PEDRO DIOGO, ator 
QUINTA DO BILL, banda - RUI VELOSO, músico - RUI ZINK, escritor 

RAIVA ROSA, músicos - RUI DAMASCENO, ator
SIZA VIEIRA, arquiteto - SÃO JOSÉ LAPA, atriz - SAMUEL QUEDAS, músico e 

cantor - SÉRGIO DIAS BRANCO, professor universitário - SALVADOR 

SOBRAL, músico - TIM, músico - TIAGO CORREIA, professor universitário - 
TOY, músico - VITORINO, cantor - VIVIANE, música - YOLANDA HOPKINS 

SEQUEIRA, atleta olímpica - ZÉ AMARO - presidente do Moto Clube de Faro
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“O meu apoio aos enfermeiros é igual com ou 
sem pandemia, mas a pandemia veio demonstrar 
que precisamos de todos - enfermeiros, auxiliares, 
médicos. Todos eles viveram uma situação que 
nunca imaginaram, foi muito duro para eles, e nós 
temos de lhes ficar para sempre gratos porque 
fizeram um trabalho muito árduo. Nem há 
palavras. Um obrigada não chega, ainda hoje há 
enfermeiros afetados por tudo o que viveram.
Eu tive Covid-19 mas, mesmo em casa, só a ver na 
televisão, já era horrível. Eu sou uma pessoa de 
afetos e estar dois anos sem poder dar abraços 
foi terrível. E temos de pensar que isto ainda não 
terminou.

Eu estive sempre muito ligada aos hospitais, à 
Liga Portuguesa Contra o Cancro. Sei que, às 
vezes, a importância dos enfermeiros é também 
uma palavra, um sorriso, um gesto de carinho. Já 
tive problemas de saúde, estive internada e os 
médicos fazem falta mas, de facto, os enfermeiros 
são quem está mais próximo do doente e têm um 
papel essencial. Mesmo na campanha de 
vacinação.

�odos eles viveram uma 
situa��o que nunca 
imaginaram, foi muito 
duro para eles, e n�s 
temos de lhes ficar para 
sempre gratos porque 
fizeram um trabalho 
muito �rduo. �em h� 
palavras. 
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atleta



O Vice-almirante fez um excelente trabalho mas 
não o fez sozinho, se os enfermeiros falhassem, 
ele também falhava. Ele foi eficaz mas uma 
equipa que quando ganha ganham todos e ele 
esteve bem quando recebeu o Globo de Ouro e o 
ofereceu ao SNS.

Se for preciso os enfermeiros irem para greve, eu 
aceito e compreendo. 

Fui uma miúda que com 14 anos lutei pela 
democracia, pela liberdade, e espero que não 
voltemos para trás com medo. Também eu fui 
uma jovem reivindicativa, fui uma jovem que lutei 
por melhores condições de vida, no meu treino, 
para ser a atleta que fui. Durante 19 anos, fui 
trabalhadora têxtil e, mesmo tendo algumas 
regalias da empresa para poder treinar, eu fui 
uma das pessoas que fiz sempre greve porque o 
que importa é sermos felizes com o que fizemos 
no passado e com o que somos agora.  

Por isso aceito que os enfermeiros, ou outra 
classe profissional, façam greve porque estão a 

reivindicar melhores condições de vida e 
melhores ordenados, que é fundamental. 

Este é um país ingrato, vivo num país de 
ingratidão e que, muitas vezes, não reconhece 
o valor e o interesse e se esquece facilmente. 
Devia haver uma mentalidade nova, pensar que 
seria benéfico para todos haver uma união e 
uma partilha de ideias, uma visão mais ampla. 

Acho que se todas as classes profissionais 
estivessem mais unidas isso seria uma mais-valia 
em termos de poder e de força. Todos os 
sindicatos que estão ligados à saúde, se 
estivessem unidos, seriam mais fortes. 
Ter mais força para que o poder político resolva 
mais rápido todas as reivindicações exigidas 
pelos enfermeiros. 

Da minha parte, tenho um carinho muito grande 
por eles. Foi para mim um orgulho e um 
privilégio poder dar a imagem e poder estar na 
linha da frente com os enfermeiros.

�or isso aceito que os 
enfermeiros, 

ou outra classe 
profissional, fa�a greve 

porque est�o a 
reivindicar melhores 
condi��es de vida e 

melhores ordenados, que 
� fundamental. 
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“Acho que a maior riqueza que se tem é a saúde. 
E o amor, que depois vem complementar. 
Quando me despeço de alguém desejo-lhe 
saúde. E, quando se deseja saúde a alguém, 
percebe-se que todas as pessoas que estão 
ligadas a este projeto de saúde são muito 
importantes na nossa vida. 

Na grande maioria dos casos, só nos lembramos 
das pessoas ligadas à saúde quando precisamos 
delas e eu acho que é preciso lembrarmo-nos 
todos os dias que existem médicos, enfermeiros, 
auxiliares, tanta gente, tão importante. 

Tenho muitos amigos dessa área que se sentem 
às vezes um bocadinho à parte da sociedade 
quando não são necessários. Nunca é demais 
realçar a necessidade de termos um 
comportamento normal perante todas as 
pessoas, em todas as profissões. Nas profissões 
de saúde, não é apenas ter um comportamento 
normal, é também olhar para eles como se 
fossem artistas. Porque são pessoas que, sem 
eles, a vida não faria sentido, é uma arte de amor.

���
m	sico

�um ano de pandemia, 
os enfermeiros foram 
grandes estrelas, 
foram essenciais. 
� essa valoriza��o n�o 
foi, na minha opini�o, 
acompanhada em 
termos sociais por 
aquilo que se 
pretendia que fosse. 



Neste ano e meio de pandemia, olhei para os 
profissionais de saúde, desde o início, com uma 
grande admiração e percebendo que, afinal, são 
muito mais importantes do que eu até agora 
pensava. Às vezes, é preciso haver um choque na 
sociedade que nos faz pensar e perceber que estes 
profissionais fazem mesmo falta. Esta gente é 
mesmo imprescindível, esta gente é mesmo 
importante. E obriga a olhares para o espelho e 
percebermos a nossa própria insignificância. 

Num ano de pandemia, os enfermeiros foram 
grandes estrelas, foram essenciais. E essa 
valorização não foi, na minha opinião, 
acompanhada em termos sociais por aquilo que se 
pretendia que fosse. Há uma coisa que eu tenho a 
certeza: quando precisamos das pessoas, 
ajoelhamo-nos e beijamos-lhes os pés, porque 
precisamos. Esse ajoelhar da sociedade perante 
quem trabalhou tanto e por quem foi tão altruísta 
porque esse altruísmo é tão importante e, para 
mim, pessoalmente, foi muito importante. E esse 
reconhecimento deveria ter sido feito em termos 
monetários. 

Podíamos cantar ou pintar ou escrever sobre 
estes profissionais. Vou comparar aos bombeiros 
nas épocas dos incêndios. Dão muito jeito nos 
incêndios mas depois ninguém se lembra deles. 
E nós temos de respeitar as instituições, os 
enfermeiros, os bombeiros, todos aqueles que 
são esquecidos quando já não fazem falta.

Eu sou atacado todos os dias porque digo aquilo 
que sinto e vejo, e vejo tantas injustiças. Aos 58 
anos, depois de ter passado o que passei e vivido 
o que vivi, ter escavado na terra o que escavei 
para conseguir encontrar a minha realidade e a 
minha profissão e tudo o que gostava de ser e 
consegui e tudo aquilo que me falta, custa-me 
acima de tudo, neste país, que não haja um 
verdadeiro equilíbrio político e justiça social. 

Aos milhares de enfermeiros deste país, quero 
deixar uma mensagem de esperança. De acreditar 
que ainda há pessoas que acreditam nos 
profissionais e os valorizam. Há uma altura em 
que as pessoas têm de se debruçar sobre a 
evidência de que os profissionais de saúde têm 
de ser valorizados. 

Por isso, aos enfermeiros: muita esperança, muita 
perseverança, muita vontade, até ao dia em que 
as pessoas vão cair na realidade e forem 
respeitados e valorizados. Há que aguentar as 
dificuldades do presente para que o futuro seja 
muito mais bonito e que haja um grande 
agradecimento da sociedade a todos os 
profissionais de saúde.


� uma altura 
em que as pessoas 
t�m de se debru�ar 

sobre a evid�ncia de que 
os profissionais de 

sa	de t�m de ser 
valorizados. 
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Literalmente, de norte a sul.

Os nossos dirigentes e delegados foram incansáveis 
em espalhar esta mensagem de apoio e luta e força 
conjunta. Nos centros de vacinação, nos hospitais, nas 
feiras e centros recreativos. 

Onde estavam concentrados cidadãos portugueses, 
o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses sensibilizou 
para as injustiças que têm que ser corrigidas, para as 
desigualdades que se acumulam e para ausência de 
futuro dos enfermeiros. Na verdade, pouco 
precisávamos de dizer porque o apoio era imediato e 
incondicional. E nós registámos esses momentos,
pelos quais estamos profundamente gratos.



���������� �� ���� 25







Av. 24 de Julho, 132
1350-346 Lisboa, Portugal

sede@sep.pt

Atendimento telefónico: das 09h às 13h e das 14h às 17h
 +351 21 392 03 50
 +351 21 396 82 02

 sindicatoenfermeirosportugueses

sep.org.pt


