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DEPARTAMENTO JURÍDICO 
 
Na qualidade de advogada do SIPEnf – Sindicato Independente Profissionais de Enfermagem, foi 
com gosto que abracei o desafio que me foi colocado de dar apoio aos Senhores Enfermeiros, As-
sociados do SIPEnf, sendo certo que volvidos quase dois anos, sobre a colaboração prestada, é 
com alguma tristeza que percebo que alguns dos atropelos a esta classe de profissionais de saúde 
resulta, em parte, dos seus pares, e não de outros colegas da área da saúde ou outras hierarquias, 
como eu expectava. 
É certo que divergências existem, mas lamentável é que parte destes atropelos, resultem de quem 
tem as mesmas vestes, unicamente distinguidas pela posição hierárquica que cada profissional 
ocupa, se me permitem o desabafo. 
Quando iniciei a minha colaboração, muitos dos nossos Associados procuravam resposta a ques-
tões tão simples como saber quais os seus direitos na parentalidade e respectivo exercício, verti-
dos basicamente na flexibilidade de horário de trabalho, tanto nos CITs como nos CTFPs, batalha 
que apesar de árdua tem dado os seus frutos, desde logo, porque temos conseguido levar avante 
e impor as pretensões e sobretudo, necessidades dos nossos Associados no que respeita a horá-
rios de trabalho, nas mais diversas Instituições Hospitalares a nível nacional. 
Os Senhores Enfermeiros têm como frente de batalha legitima, questões relativas à avaliação, à 
progressão na carreira, que tanta tinta tem derramado, pois em matéria de progressão e avaliação 
muitas têm sido as divergências entre este Sindicato ( e outros) e as Instituições Hospitalares, seja 
porque têm estas que contornar os direitos dos Senhores Enfermeiros, por recurso a interpreta-
ções forçadas, e à tentativa de transformarem regulamento internos e circulares em lei, com claro 
atropelo do que é a separação de poderes e de, a quem cabe o poder legislativo, acredito que na 
defesa do interesse do Ministério da Saúde e do próprio Governo, que quiçá, por falta de verba, 
não pode respeitar (cumprir), aquilo que são os direitos remuneratórios e de progressão destes 
profissionais. 
Outras questões trazidas a lume, têm sido o exercício do estatuto de trabalhador-estudante, a ma-
joração de férias quando a actividade de enfermagem é prestada em determinadas áreas, os índi-
ces remuneratórios, e também muitos processos disciplinares instaurados a esta classe de profis-
sionais, muitos deles, unicamente com a finalidade de disfarçar as deficiências das Instituições 
Hospitalares. 
Na verdade, tem sido desafiante esta actividade, mas é certo que tem dado frutos, pois o SIPEnf, 
com muito profissionalismo, dedicação e persistência, tem conseguido defender os direitos dos 
seus Associados, levando a alteração de posições das instituições Hospitalares, algumas delas con-
firmadas em sede judicial, na certeza de que o recurso aos meios judicias, apesar de ser o ultimo 
reduto, tem sido utilizado, e tem acompanhado as interpretações defendidas pelo SIPEnf. 
Na busca de melhorar o bem estar da classe de enfermagem defendendo aquilo que são os seus 
direitos, dispomo-nos a alcançar, alguma Justiça! 
 
Isabel Noval 

www.sipenf.org.pt 
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ENTREVISTA 
Delegado Sindical 
 
 
 
 

O que o levou a ser delegado sindical? 

A função dos sindicatos é fazer com que a lei laboral seja cumprida pela entidade empregadora e 

obter melhores condições de trabalho para a classe que representam, no geral, e dos seus associa-

dos em particular. 

Inglaterra (onde estive cerca de 5 anos) é um país com uma atividade sindical muito respeitada e 

muito interventiva na defesa da classe de enfermagem, dos seus direitos laborais e na promoção da 

sua importância vital na saúde, na qual os profissionais acreditam e se sentem apoiados e as leis 

são cumpridas (quase na integra). Esta experiência além fronteiras mostrou-me uma realidade, até 

então desconhecida, de sindicalismo e lei laboral. 

Após regressar para exercer a minha atividade no nosso país, senti que devíamos seguir o exemplo 

do país da fundadora da enfermagem moderna e criador de um sistema nacional de saúde no qual 

o nosso foi baseado e lutar pelos nossos direitos e pela dignidade, respeito e evolução da profissão 

em Portugal. Posto isto reparei que muitas das leis e princípios não eram aplicados (por exemplo o 

princípio da igualdade), isto é, estavam "no papel", mas não estavam operacionalizados. 

Em conversa com um amigo e colega da SIPENF sobre a profissão e a classe foi-me lançado um de-

safio de me tornar delegado sindical. Decidi então que devia, e podia, fazer mais pela classe e por 

todos os enfermeiros e por isso aceitei e abracei o desafio. 
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Como é ser delegado sindical no CHTMAD? 

No CHTMAD encontrei, e continuo a encontrar, muitos desafios e conflitos laborais por resolver. Há 

medida que vou falando com os colegas dos diversos serviços vou encontrando muitas situações 

que não têm enquadramento legal. Falo, entre outras, do não cumprimento do regulamento inter-

no de horários, do não cumprimento do estatuto de trabalhador-estudante, do não pagamento de-

vido de trabalho extraordinário, rácios desajustados, uso e abuso do "banco de horas", instabilida-

de laboral de enfermeiros contratados a termo certo e incerto e da desigualdade entre CTFP e CIT. 

Muitos destes conflitos advêm do desconhecimento das leis laborais por parte de muitos dos enfer-

meiros e respetivas chefias, o que leva a que essas mesmas leis não sejam aplicadas e os enfermei-

ros não reivindiquem pelos seus direitos. 

Por outro lado, encontrei muita descrença no sindicalismo por acharem que nada tem sido feito 

pela carreira, por parte dos sindicatos, o que leva a que muito do meu trabalho também se foque 

no esclarecimento e divulgação do trabalho sindical nos últimos anos em prol da enfermagem e na 

explicação que muitas das negociações e reformas propostas são barradas pelos sucessivos executi-

vos que não têm vontade, nem interesse, na negociação e não por falta de trabalho sindical. 

  

Que desafios enfrenta o sindicalismo em Portugal? 

Entre as dificuldades que surgem como entraves ao desenvolvimento da atividade sindical encon-

tramos o reduzido número de trabalhadores sindicalizados, o que traz consigo duas consequências, 

dota o movimento sindical de menor capacidade reivindicativa e o sindicato vê também as suas re-

ceitas mais reduzidas, uma vez que as quotas dos seus trabalhadores são a sua única fonte de re-

ceita. Por outro lado, os sindicatos têm perdido cada vez mais a sua capacidade de reivindicação, 

pois a atuação dos sucessivos governos  ocorre no sentido de limitar a capacidade de ação coletiva, 

causando por isso sérios entraves à negociação coletiva. Além disso, não podemos esquecer a atual 

situação vivida pelo nosso país, em que a economia se encontra numa grave recessão e a saúde 

enfrenta um grave crise mundial, o que torna mais difícil lutar por melhores direitos quando, mui-

tas vezes, nem é possível manter os que já alcançaram. 

Na enfermagem, em particular, também partilha de muitas destas dificuldades bem como da des-

crença nos sindicatos por não verem melhorias. Convém ressalvar que os sindicatos têm lutado e 

reivindicado por melhores condições laborais, no entanto as respostas da tutela é que pecam por 

tardias ou inexistentes mostrando um total desrespeito e desinteresse pela enfermagem, com su-

cessivos adiamentos na tomada de decisões importantes para a classe, apesar das sucessivas reuni-

ões e promessas não cumpridas. 

www.sipenf.org.pt 

 

Nº 

03 
JUN/JUL 

2021 

®
 

[•••] 



 

 

  5 

O Governo tem optado por medidas populistas que servem, apenas, para iludir a população sobre a 

realidade da saúde em Portugal e da realidade laboral, não só dos enfermeiros, mas também das 

outras classes da saúde. Exemplo disto é portaria 69/2021 referente ao subsídio extraordinário de 

risco COVID-19 que só serviu para dividir a classe em "enfermeiros de primeira" e "enfermeiros de 

segunda" e que consiste maioritariamente em critérios de exclusão da atribuição do referido subsí-

dio em vez de critérios de exclusão. 

  

O que falta à enfermagem, em Portugal, para que tenha o reconhecimento devido? 

Desde a alteração à carreira de enfermagem que muita descrença tem havido no sistema em geral. 

Em Portugal, o exercício da prática de enfermagem não prevê uma evolução da carreira ao longo 

dos anos de acordo com as competências e anos de experiência, facto que não se observa em ou-

tros países da Europa. 

Na minha opinião, é necessário haver uma remodelação a nível da carreira de enfermagem, de 

acordo com as competências técnico-científicas que nos são afetas. Somos dotados de um corpo de 

conhecimento vasto e de uma área de atuação que está em constante evolução, somos produtores 

de conhecimento científico baseado em evidência e temos áreas de especialidade com ainda maior 

dotação de competências que nos permitem exercer de forma independente, como já acontece na 

Europa. 

É, no entanto, imperativo que haja uma mudança de paradigma na forma como olhamos, hoje, a 

enfermagem que se estagnou ao longo dos anos, e que coloquemos a esperança no sindicalismo 

como um caminho que nos levará ao progresso na nossa carreira.  

É necessário, também, que haja um investimento nos nossos profissionais pelas organizações e es-

tado, bem como, uma valorização daqueles que continuam a investir na sua formação, da mesma 

forma, que devemos reconhecer a experiência e conhecimentos dos mesmos profissionais que tive-

ram experiências em outros sistemas de saúde para que tragam as melhores práticas para que haja 

uma evolução no nosso sistema de mão dada ao que se tem observado a nível europeu. 

Não podemos esquecer que esta "luta" é de todos para todos e que os sindicatos são tão mais for-
tes quanto maior é a sua massa associativa. 
 
João Pereira | Sócio nº 9635 
 
Enfermeiro e delegado sindical CHTMAD  

www.sipenf.org.pt 
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CUIDADOS PRIMÁRIOS NO ALGARVE 
A Política das Bandeiras 
 
 
 
 
 

 
A trabalhar há mais de 10 anos nos Cuidados de Saúde Primários sinto ter o conhecimento e experi-
ência suficiente para poder opinar sobre as políticas adotadas pela ARS Algarve/ACeS Barlavento e 
o quanto essas são prejudiciais para os utentes e profissionais. 

O que interessa é o que está na moda! E isso não é mau de todo. O grande problema é que se cri-
am projetos úteis, importantes para a comunidade, mas após um ou dois anos puxam-lhes as man-
tas, tiram os tapetes por debaixo dos pés e simplesmente são abandonados. 

Senão vejamos, quando iniciei as minhas funções na ARS Algarve a grande bandeira era "a melhor 
Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados do país". Todos os concelhos com Equipas de 
Cuidados Continuados Integrados, várias Unidades de Longa, Média e de Convalescença, e os me-
lhores indicadores do país (menor tempo de espera para ingresso, maior eficácia na prevenção de 
úlceras de pressão e na prevenção de quedas, excelente acompanhamento na reinserção do utente 
dependente na sociedade e continuação do seu programa de reabilitação). 

Investiram em viaturas, fardas, equipamentos, propaganda, formação sobre os critérios de ingresso 
nas várias unidades, etc... Mas estes projetos não vivem de um financiamento momentâneo. Para 
se continuar a dar a mesma resposta da que foi projetada no início é necessário manter o investi-
mento. 

No entanto o que se observa são viaturas com milhares de quilómetros que chegaram ao fim do 
seu prazo de utilidade, os profissionais sem equipamento adequado (sacos para transporte dos ma-
teriais de penso, esfigmomanómetros, estetoscópios, fardas), um desinvestimento nos recursos 
humanos (não se contratam assistentes operacionais à vários anos para ingresso nas ECCI's e tal 
como as viaturas, os que existem aproximam-se de uma idade crítica em que o trabalho na comuni-
dade é demasiado exigente física e psicologicamente). 

Com a falta de formação sobre os critérios das unidades vemos a constante referenciação de uten-
tes que não reúnem critérios. Temos Unidades de Média e de Convalescença repletos de utentes 
que aguardam ingresso em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) ou vaga em Unidade 
de Longa Duração, sem qualquer prognóstico de reabilitação e a necessitarem apenas de cuidados 
de manutenção e conforto. 

www.sipenf.org.pt 
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Mas esta foi a primeira bandeira que assisti a ser hasteada e passado uns anos ser queimada em fren-
te aos nossos olhos. 

Poderia descrever o erguer das Equipas Comunitárias de Suporte de Cuidados Paliativos, criadas 
com o objetivo de garantir cuidados paliativos em casa, viverem até ao último segundo de vida na 
companhia dos seus entes queridos. Que inicialmente garantiam cuidados médicos e de enferma-
gem 12h por dia e contacto telefónico 24h disponível, incluindo fins de semana e que, no momen-
to, a equipa do Barlavento apenas opera de segunda a sexta, 7h por dia, apenas 2 enfermeiros. E se 
no início do projeto apenas se cobria os concelhos de Portimao e Lagoa (deslocações máximas de 
25 km) agora são obrigados a dar assistência a utentes a mais de 60 km de distancia no meio da 
serra algarvia! Com menos recursos humanos... E ainda acreditam que os profissionais que se iludi-
ram nessa campanha estão motivadíssimos. O que nos move é o sofrimento dos outros e a cons-
tante luta em o suprimir... 

As UCC's, os GASMI's, as IPI's, tudo excelentes projetos que agora são olhados de lado pois vivemos 
a Era das Unidades de Saúde Familiares (USF). E mais uma vez os profissionais são ludibriados, uns 
por ganância (poderem finalmente coordenar algo ou quiçá atingirem a tão almejada evolução para 
USF de modelo B com incentivos financeiros), outros apenas para terem melhores condições de 
trabalho (nas USF's tem de se respeitar os rácios). 

Acabo de ver neste mês de Maio a criação de uma USF. Uma unidade que tem a mesma missão e 
dimensão que a Unidade Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), mas rácios muito diferentes e 
com mais do dobro de gabinetes/salas do que a UCSP, tudo consentido pelo nosso querido ACeS. 

Ainda para mais, enquanto que os utentes da USF são estanques, a UCSP tem de assegurar todos os 
turistas/passantes/sem médico. 

Uma excelente gestão sem dúvida. E uma grande força motivacional num momento em que todos 
temos de estar unidos para assegurar o plano de vacinação devido à pandemia. Mas isso são outros 
quinhentos... 

  

Enfº Mickael Pião da Silva | sócio nº 9714 
 
UCC D´Alagoa, ARS Algarve 

www.sipenf.org.pt 
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ORGULHO DOS NOSSOS SÓCIOS 

 

 

Hoje falo do Enfermeiro Pedro Rebelo, Enfermeiro da Selecção Portuguesa de Futebol. 

Está ao serviço da nossa selecção neste Euro 2020, como esteve noutros eventos e jogos anteriores 
(Federação Portuguesa de Futebol desde 2012, na formação até 2016, nos sub. 21 até 2018). In-
gressou no curso de Enfermagem no ano de 2002 na Escola Superior de Enfermagem de Bissaya 
Barreto (actual Escola Superior de Enfermagem de Coimbra), cedo partiu para Lisboa onde exerceu 
funções no Hospital Santa Maria e enveredou pela Federação Portuguesa de Futebol. 

Faço este reconhecimento merecido dum enfermeiro com características pessoais e profissionais 
muito relevantes. 

Escrevo estas palavras neste momento sobre este sócio em particular não porque os outros tam-
bém não mereçam reconhecimento mas porque, nesta fase de Europeu, é relevante. Demonstra 
que os sócios SIPEnf são muito profissionais e ocupam lugares de destaque em todos os quadrantes 
da Enfermagem Portuguesa. 

Um obrigado a todos pelo vosso desempenho. 

Rui Cavaleiro | Sócio nº 8072 
Diretor da Revista 
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    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 
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Portaria 69/2021 

Subsídio extraordinário de risco COVID-19 

Portaria n.º 69/2021 de 24 de março de 2021 – Define os termos de atribuição 

do subsídio extraordinário de risco no combate à pandemia da doença COVID-19 

e revoga a Portaria n.º 67-A/2021, de 17 de março. 

Aponte o telemóvel para ler DL completo 

Lei n.º 19/2021 de 8 de abril 

Define as condições para a acumulação das prestações por incapacidade perma-

nente com a parcela da remuneração auferida pelos trabalhadores em caso de 

incapacidade parcial resultante de acidente ou doença profissional, alterando 

o Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de novembro, que aprova o regime jurídico dos 

acidentes em serviço e das doenças profissionais no âmbito da Administração 

Pública  
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