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O SINDICATO INDEPENDENTE PROFISSIONAIS 
DE ENFERMAGEM (SIPEnf), É UM SINDICATO 
DOS SÓCIOS E PARA OS SÓCIOS 
 

O Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem (SIPEnf), é um sindicato dos sócios e 

para os sócios, e cabe à Mesa da Assembleia Geral, enquanto órgão, garantir que assim acontece 

no cumprimento escrupuloso dos estatutos. Um sindicato é sempre uma associação de profissio-

nais que pretende defender os interesses dos seus associados, tem estatutos próprios, o que lhe 

confere a necessária legitimidade para a prossecução dos seus objetivos. Neste último triénio, que 

agora finda, foram alterados os estatutos do SIPEnf de forma a garantir a legitimidade do nome do 

sindicato e no cumprimento do mais recente enquadramento jurídico-legal, esta alteração foi pu-

blicada no Boletim do Trabalho e Emprego. Nº 28 de 29 de julho de 2019.  

Tendo por base os atuais estatutos, realizar-se-á no próximo dia 07 de janeiro de 2022 a Assem-

bleia Geral de Sócios para eleição dos corpos gerentes, para eleger os corpos gerentes para os pró-

ximos 4 anos. Qualquer sócio pode ser eleito para os órgãos sociais desde que seja sócio há pelo 

menos 3 anos. As candidaturas poderão ser entregues na sede do SIPEnf até ao dia 6 de dezembro 

de 2021, dirigidas ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e subscrita pelo menos por 200 só-

cios efetivos.  

É direito de qualquer sócio, eleger e ser eleito para os corpos gerentes do SIPEnf, assim como par-

ticipar nas assembleias gerais de sócios nomeadamente nas assembleias gerais eleitorais. 

Em final de mandato, congratulo-me com o trabalho desenvolvido por esta direção que agora ter-

mina as suas funções, porque soube: em primeiro lugar, cumprir com todas as responsabilidades 

para com a assembleia geral de sócios, apresentando propostas de atividades e os respetivos orça-

mentos para a sua prossecução, no final de cada ano apresentou os relatórios de atividades e de 

contas, mostrou ainda respeito pela assembleia geral de sócios acolhendo todas as propostas dos 

sócios apresentadas, incluindo-as nos seus planos de ação. Em segundo lugar, soube ouvir os só-

cios, esclarecendo-os em muitos casos, e noutros, desenvolvendo ações junto das entidades com-

petentes de forma a fazer valer os direitos dos associados. Em terceiro lugar, soube representar os 

associados incorporando outras estruturas representativas da classe, participando na discussão de 

projetos futuros de valor para a enfermagem, promovendo a melhoria das relações laborais e pre-

venindo a degradação das mesmas relações laborais.   
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Reafirmando que o SIPEnf é um sindicato dos sócios e para os sócios, gostaria de desafiar os 

sócios a serem mais participativos, apresentando projetos à direção, participando nas assemblei-

as gerais de sócios ou até mesmo apresentando listas candidatas aos órgãos sociais do sindicato.  

Neste ano atípico, tenho que apresentar os parabéns a todos os enfermeiros pela dedicação de-

monstrada no desempenho das vossas funções, que apesar de não ter deixado toda a gente sensi-

bilizada, muitos foram os que não ficaram indiferentes ao espírito de missão demonstrado pelos 

enfermeiros. Desejo desde já a todos os sócios do SIPEnf um Bom Natal, fazendo votos de um re-

gresso á normalidade, que sabemos à partida que não vai voltar a ser como era antes, mas que 

seja melhor, mais equilibrado e justo.  

 
 

MARCO DAS NEVES  | Sócio Nº 7183 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral do SIPEnf    
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Vídeos disponíveis na nossa página do Facebook: 

https://www.facebook.com/sindicatoindependenteprofissionaisdeenfermagem 
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 CONCENTRAÇÃO EM LISBOA 
 

 

 

 

Há mais de uma década que os enfermeiros deste país têm sido alvo de profundas injustiças 

geradas pelos sucessivos governos, nomeadamente no que diz respeito à avaliação de de-

sempenho (SIADAP III), a concursos para enfermeiros especialistas, aos vencimentos, à idade 

de reforma, às desigualdades entre membros da mesma profissão-CIT e CTFP, à precarieda-

de…  

Cansados de sermos considerados o “parente pobre” do Sistema Nacional de Saúde, várias 

formas de luta têm sido delineadas por todos nós de forma individual e coletiva, mas, infeliz-

mente, não têm tido eco nos decisores políticos e a prova disso foi plasmada no Orçamento 

de Estado para 2022. Perante uma pandemia em que os enfermeiros tiveram o reconheci-

mento social e foram o pilar importante para o seu controlo…. Não seria esperado que do 

bolo total destinado à saúde não foi dirigida nenhuma parte aos enfermeiros … inacreditá-

vel!   

Este facto só veio aumentar o descontentamento e o sentimento de enorme insatisfação 

que é transversal a todos os enfermeiros. Este estado de alma só nos dá mais força para dar-

mos voz à nossa luta.  Desistir? Nunca!! Não é hora de cruzarmos os braços. São reivindica-

ções mais que justas…. Por isso exigimos um olhar cuidadoso para a gente que cuida de gen-

te. 

 Nesse sentido, os enfermeiros em uníssono solicitaram aos sindicatos que tivessem uma só 

voz para poderem ganhar força negocial e conseguirem exigir as mudanças necessárias e 

urgentes para a profissão …. 
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Os sindicatos, após várias reuniões e num esforço conjunto para dar resposta à solicitação 

dos seus associados, decidiram agendar uma manifestação para o passado dia 28 de outu-

bro junto à Assembleia da República. Apesar de não ter sido decretada greve para esse dia, 

e de ser expectável uma baixa adesão, os enfermeiros responderam ao apelo dos sindicatos 

e cerca de 500, de norte a sul do país, uniram-se e numa só voz com palavras de ordem tais 

como: “respeito”, “justiça”, “juntos somos mais fortes”. Alguns enfermeiros exibiram carta-

zes com diversas mensagens “… os enfermeiros não são heróis … somos trabalhadores … 

não somos descartáveis … a resistência dos enfermeiros já se esgotou” … 

 A concentração também foi marcada pelo discurso de todos os Presidentes dos Sindicatos 

que refletiram o sentimento generalizado dos enfermeiros.  

Sem dúvida que a nossa luta não acaba aqui e apesar dos esforços que temos feito não te-

rem alcançado os objetivos traçados…é preciso continuar a lutar!  E esta foi uma forma de 

mostrar que os enfermeiros não adormeceram e permanecem atentos mostrando a sua re-

siliência ….  

Efetivamente, somos profissionais que merecem respeito pela diferença que fazemos todos 

os dias na vida das populações, e que não têm a visibilidade desejada.  

Temos a plena consciência de que as pessoas necessitam de cuidados de enfermagem de 

excelência e que os enfermeiros são competentes para responder a essa necessidade, para 

lhes devolver a esperança. Apesar da desmotivação, pela constante desvalorização, continu-

amos a desempenhar as nossas competências com espírito de missão.  

 Não queremos “palmadinhas nas costas”, queremos sim ser reconhecidos e valorizados co-

mo merecemos. 

No entanto, será necessário um esforço conjunto de todos os profissionais que de forma 

concertada abracem as formas de luta desenvolvidas pelos sindicatos e que acreditem que é 

possível mudar … 

Desta forma, precisamos de exigir aos políticos portugueses que tenham respeito e que va-

lorizem de forma justa (o esforço, trabalho e dedicação reconhecido noutros pontos da eu-

ropa e mesmo do mundo) a nossa profissão e classe profissional pois só assim será possível 

salvar e incrementar melhoramentos no SNS. 

#Juntos Somos Mais Fortes# 

 
CLARA LOURENÇO  | Sócio Nº 6804 

Enfermeira Especialista de Enfermagem Médico Cirúrgica 
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CONSULTA PRÉ E PÓS VIAGEM 
 

As viagens internacionais têm aumentado em magnitude, velocidade e alcance geográfico 

ao longo das últimas décadas, o consequente crescimento da mobilidade populacional e o 

encurtamento temporal de distâncias, seja por razões turísticas ou relacionadas com o tra-

balho, constituem um verdadeiro desafio de saúde pública a nível global e da enfermagem 

do trabalho, em particular. 

A consulta pré-viagem é a principal oportunidade para capacitar os trabalhadores, sobre os 

riscos para a saúde no destino, e desenvolver planos que minimizem esses riscos. Um dos 

aspetos mais importantes da consulta do viajante é a prevenção de situações de novas doen-

ças  ou o agravamento das pré-existentes. 

As viagens internacionais têm aumentado em magnitude, velocidade e alcance geográ-

fico  ao longo das últimas décadas. O consequente crescimento da mobilidade populacional e 

o encurtamento temporal de distâncias constituem um verdadeiro desafio de saúde pública 

a nível global e para a enfermagem do trabalho em particular. 

Do ponto de vista socioeconómico, os movimentos migratórios quer externos, quer inter-

nos, impulsionados quer pelo lazer, negócios ou pela procura de trabalho, geralmente em 

grandes 

e, ainda, hábitos e tecnologia que podem propiciar a emergência ou reemergência 

de doença. 

www.sipenf.org.pt 
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Como nos refere Atouguia, et.al, (2018). “estes novos ambientes são novas áreas geoclimáti-

cas, locais com doenças endémicas transmissíveis, com melhor ou pior saneamento básico, 

com doenças transmitidas por insetos, com bons ou maus serviços de saúde, com riscos es-

pecíficos de segurança, fatores favoráveis ao contacto e desenvolvimento de novas doen-

ças”. 

Os principais objetivos da saúde ocupacional foram estipulados pela OMS (2001) e são basica-
mente os seguintes: 

1. Proteger e promover a saúde e a segurança dos trabalhadores através da prevenção 

e  controlo de acidentes e doenças profissionais e da eliminação dos fatores de risco; 

2. Promover o bem-estar físico, mental e social, a manutenção da capacidade de traba-

lho e o desenvolvimento pessoal e profissional; 

3. Permitir que os trabalhadores tenham vidas sociais e economicamente produtivas e 

que  contribuam positivamente para um desenvolvimento sustentável. 

Segundo a mesma entidade, a prática clínica dos enfermeiros do trabalho baseia-se nos con-

ceitos e princípios da prática de Saúde Pública, focando a prevenção, a capacitação e a ma-

nutenção da saúde, bem como o controlo e a eliminação dos riscos para a saúde no local de 

trabalho” (OMS, 2001). 

Segundo um relatório do Eurofound, (2010), sobre as condições no trabalho, 23 % dos tra-

balhadores inquiridos declararam ter estado ausentes do trabalho devido a motivos de saúde 

relacionados com o trabalho nos doze meses anteriores. Para além disso, de acordo com as 

referências do Instituto Superior Técnico (2011), estima-se que o custo anual com acidentes 

e doenças relacionadas com o trabalho em Portugal ultrapasse os 4% do Produto Interno 

Bruto Global. Por conseguinte e dado que a prática clínica dos enfermeiros do trabalho se 

baseia nos conceitos e princípios da prática de Saúde Pública, com enfoque na prevenção, 

capacitação e a manutenção da saúde, bem como o controlo e a eliminação dos riscos para 

a saúde no local de trabalho (OMS, 2010), não podendo o enfermeiro do trabalho agir sobre 

www.sipenf.org.pt 
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A educação para a saúde sobre medidas de proteção físicas e comportamentais relacionadas 

com a picada dos vetores, água e alimentos, etc…, são também da máxima importância, já 

que, não só permite reduzir o risco de infeção, como também a subsequente transmissão de 

organismos, com implicações importantes para a saúde dos viajantes e das populações, para 

as quais eles regressam (Warne, et al., 2014). No mesmo autor, com dados recolhidos do Euro-

TravNet Network, demonstraram que a carga de doenças infeciosas em viajantes regressa-

dos, potencialmente evitáveis, caso tivessem tido uma consulta pré-viagem, é significativa. 

Como exemplo deixamos alguns números relativos a 2011 que podem ser consultados no refe-

rido estudo. No regresso, por exemplo de viagens da Europa Ocidental, 35% dos viajantes 

apresentaram episódio de diarreia aguda; 18% problemas dermatológicos; 16% outras infe-

ções relacionadas com a viagem; 11% problemas respiratórios; 10% doença febril sistémica; 

6% outros problemas gastrointestinais que não diarreia e 4% diarreia crónica ou problemas 

génito-urinários. 

Seria importante futuramente, numa consulta de regresso pós viagem, perceber e avaliar 

quais  as dificuldades sentidas pelos nossos trabalhadores, bem assim registar quais os distúr-

bios que ocorreram durante a mesma. 

 

MANUELA PINTO | Sócia Nº 6450 

JOSÉ HERMÍNIO GOMES | Sócio Nº 6235 
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    Legislação 

Aviso n.º 16201-B/2021 de 26 de agosto 

Abertura de procedimento concursal comum para recrutamento de trabalhado-

res para o preenchimento de 67 postos de trabalho na categoria de enfermeiro. 

Aponte o telemóvel para ler DL completo 

www.sipenf.org.pt 

 

Nº 

05 
OUT/NOV 

2021 

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. 
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Boletim do Trabalho e Emprego n.º 32, separata 

Projeto de decreto-lei que procede à aprovação do Estatuto do Serviço Nacional 

de Saúde 

 

Aponte o telemóvel para ler DL completo 


