
 

 

    

"Quem regressa às nossas instalações, após as remodelações, é congratulado com o bom gosto, a moderni-
dade e a simplicidade do espaço que o acolhe. Fornecendo conforto e comodidade tanto aos elementos 
que neste espaço desenvolvem o seu trabalho diário tal como, a todos os Enfermeiros pertencentes ao SI-
PEnf que queiram usufruir do espaço para formação, trabalhos de grupo, partilha ou solicitação de infor-
mação. Esta remodelação significa inovação, juventude e modernidade num espaço disponível para todos 
os Enfermeiros!" 

Delegada Sindical do SIPEnf dos CHUC - Ângela Alves | Sócia nº 9109 
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O editorial da primeira INFOR SINDICAL, publicada em 
1991, refere que o sindicato “tem como objetivo contri-
buir de forma decisiva, para a melhoria das condições 
económicas, sociais e laborais da profissão de enferma-
gem.”  
 
Nada mais atual pois a luta continua e, por isso, se torna 
necessário que os enfermeiros conheçam a realidade 
do trabalho sindical, valorizando e participando ativa-
mente no mesmo. 
Importa esclarecer que é com as quotizações dos que 
estão associados que o sindicato pode fazer o seu tra-
balho em prol da defesa dos enfermeiros. 
 

Assumir a direção do SIPEnf foi um enorme desafio! Após várias décadas de presidência do Enfer-
meiro Fernando Correia, a tarefa não era fácil, mas com a colaboração e resiliência de todos os 
membros da direção, o nosso projeto sindical para o triénio 2019-2021 está em andamento. 
Foram 2 anos duros e complicados. No primeiro ano, resolvemos problemas de estrutura: regulari-
zação da estrutura do sindicato, estatutos, sigla e outros, onde consumimos grande parte das nos-
sas energias. Em 2020, realizámos obras de remodelação da nossa sede e reorganizámos os servi-
ços. 
Mantivemos e melhorámos o apoio aos sócios; o departamento jurídico teve necessidade de inter-
vir em centenas de casos; reunimos com vários CA de Centros Hospitalares, CD de ARS e DE e de 
Enfermagem de Aces. 
O departamento de formação está acreditado pelo INEM e já realizámos várias ações de formação. 
Aguardamos a certificação da DGERT, para podermos diversificar as temáticas. 
Estivemos em dezenas de reuniões, entre Ministério da Saúde, ACSS e Ministério da Administração 
Pública, na defesa de um enquadramento mais justo e mais próspero para os enfermeiros. 
Estamos representados na Comissão Técnica Nacional dos Cuidados de Saúde Primários e na Co-
missão para a Elaboração da Proposta de Reforma da Saúde Pública e Sua Implementação. 
Olhando para o que se passa no Governo/Parlamento/Partidos Políticos, verifica-se que parecem 
não estar muito interessados em contribuir para a melhoria das condições de vida dos Enfermei-
ros. 
O reconhecimento responsável da importância do papel do enfermeiro na área da saúde, está pre-
sente na postura deste sindicato, preferindo sempre a via negocial e o entendimento. 
O Mundo mudou, o mundo do trabalho está a sofrer mudanças a uma velocidade vertiginosa e é 
com grande preocupação que o SIPEnf vê que algumas organizações sindicais continuam com uma 
prática sindical inadequada à evolução das relações de trabalho, do interesse dos enfermeiros e 
também dos empregadores. 
Podemos afirmar que neste momento, reunimos todas as condições, para nos afirmarmos perante 
a profissão como alternativa credível e independente, na defesa dos sócios e da enfermagem, em 
conjunto com a FENSE. 
É a linha condutora da nossa ação e que, juntos, prosseguiremos para o futuro! 
 
Fernando Parreira | Sócio nº 6446 
Presidente  
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FOTOS DA NOVA SEDE  

Entrada 

Sala de Formação 

Sala de Reuniões 
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REVISTA 
Mensagem do Diretor 

 
Caros leitores, é com muita satisfação que vos apresento a 1ª edição da renovada revista Infor Sin-

dical. 

Esta revista teve início há precisamente 30 anos, o resgate da mesma vem preencher mais um ca-
nal de comunicação com os nossos sócios, enfermeiros ou população em geral. Terá no decorrer 
deste ano vários temas base, sendo que foi escolhido para este primeiro número renovado a pró-
pria renovação da nossa sede. É esta a nossa intenção, fazer mais e melhor pela enfermagem, pelos 
nossos sócios deixando um legado, obra para podermos crescer de forma sustentada. 

A nossa sustentação tem de ser nestas linhas, pois, não abdicamos da nossa independência política 
ou da nossa serenidade a nível de plataformas sociais/digitais. Não é quem grita mais alto que por 
vezes faz o melhor trabalho e nós temos feito o nosso percurso discreto mas eficiente. 

Boa sorte Infor Sindical. 

Rui Cavaleiro | Sócio nº 8072 

Infor Sindical nº1 de 1991 

www.sipenf.org.pt 
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ATUALIDADE 

N º1 

FEV/MAR 2021 

FICHA TÉCNICA 
 
Diretor: 
Rui Cavaleiro | Sócio nº 8072 
 
Periocidade: Bimestral 
 
 
 
PUBLICAÇÃO GRATUITA 

Proprietário: 
SIPEnf 
 
Morada e sede redação: 
Rua Filipe Terzi, Lote 5 
61 a 63 
3030 - 014 COIMBRA 
 
Email: 
inforsindical@sipenf.org.pt 

    Legislação 

Decreto-Lei n.º 4/2021 de 8 de janeiro  

Alargamento da ADSE a CIT’s 

O Decreto-Lei n.º 4/2021 de 8 de janeiro, estabelece o alargamento da ADSE aos 

titulares de contrato individual de trabalho que exerçam funções em entidades de 

natureza jurídica pública.  

Aponte o telemóvel para ler DL completo 

www.sipenf.org.pt 
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Despacho n.º 1079/2021 de 26 de janeiro 

Autoriza a abertura de procedimentos concursais para celebração de contratos 

de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. 

Aponte o telemóvel para ler DL completo 

Artigo 438.º do Orçamento do Estado para 2021 
(Lei n.º 75-B/2020 de 31 de dezembro) 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 71/2019, de 27 de maio (Alteração à Carreira de 

Enfermagem definida nos Decretos-Lei n.º 248/2009 e 247/2009): 

Define a transição de enfermeiros em posição de chefia/direção para a categoria 

de enfermeiro especialista. 

Aponte o telemóvel para ler DL completo 



 

 

  6 
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Registe-se já na nova plataforma On-Line e tenha acesso à sua área de sócio: 

www.sipenf.org.pt 
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