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REQUERIMENTO Número      /XIII (     .ª)

PERGUNTA Número      /XIII (     .ª)

Assunto: Medidas concretas para a valorização dos enfermeiros especialistas,  bem como outras

justas reivindicações dos profissionais de enfermagem

Destinatário: Ministério da Saúde

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

Os enfermeiros têm reivindicado do Governo várias medidas que são inteiramente justas, como é o caso do

descongelamento das carreiras, do reconhecimento e valorização dos enfermeiros especialistas, da igualdade

nos horários de trabalho entre todos os enfermeiros e do pagamento integral das horas de qualidade.

Estas são apenas algumas medidas que são reivindicadas pelos enfermeiros há largos anos e que devem

merecer acolhimento por parte do Governo, pelo que se exige que o mesmo apresente propostas concretas.

As várias profissões da área da saúde foram bastante atingidas pelas medidas do Governo PSD/CDS que

retirou milhares de milhões de euros ao SNS. É tempo de repor justiça e direitos a estes profissionais. Fazê-lo

melhorará o Serviço Nacional de Saúde e garantirá melhores cuidados de saúde a todos os utentes.

O Bloco de Esquerda entende que deve ser reposto o pagamento integral das horas de qualidade feitas por

estes profissionais e que os enfermeiros especialistas devem ser reconhecidos e valorizados salarialmente

como tal.  O  descongelamento  das  carreiras,  permitindo  a  progressão  destes  profissionais,  assim como o

horário de trabalho de 35h para todos os enfermeiros são aspetos absolutamente essenciais.

Estas medidas têm que ser acompanhadas de um maior investimento e financiamento do SNS, o que se deve

traduzir  na  contratação  de  mais  profissionais  de  enfermagem para  o  sistema  público.  Grande  parte  das

unidades de saúde não cumprem com as dotações seguras, o mesmo é dizer,  que não tem o número de

enfermeiros que são necessários para o funcionamento dos serviços. Por isso mesmo, o Bloco de Esquerda

apresentou,  e fez aprovar  na discussão do último Orçamento do Estado, um concurso extraordinário  para

contratação de mais enfermeiros para o SNS. 

Não se pode aceitar que o SNS, passado dois anos de Governo do PS, continue numa situação em que quase

tudo  continua  na  mesma.  Para  o  Bloco  de  Esquerda  é  tempo  de  o  Governo  concretizar  medidas  de

desenvolvimento do nosso Serviço Nacional de Saúde. As opções políticas do Governo não se podem centrar

numa gestão do défice que condiciona centenas de milhões de euros que deveriam estar a ser canalizados

para o investimento dos serviços públicos.

Tendo em conta a necessidade do SNS se reforçar e fortalecer e tendo em conta as justas reivindicações dos
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profissionais de enfermagem, o Bloco de Esquerda entende que o Governo deve, rapidamente, apresentar

propostas que valorizem os enfermeiros especialistas, que descongelem as carreiras, que reponham o valor

das horas de qualidade,  que garanta as 35h a todos os enfermeiros,  assim como a contratação de mais

profissionais  de  enfermagem,  de  forma a  cumprir  com as  dotações seguras  e  melhorar  as  condições  de

trabalho e de atendimento aos utentes.

Estas medidas devem ser assumidas pelo Governo e com um plano e prazo de concretização, para que de

uma vez por todas se faça justiça a estes profissionais e se passe dos compromissos à ação.

Atendendo  ao  exposto,  e  ao  abrigo  das  disposições  constitucionais  e  regimentais  aplicáveis,  o  Grupo

Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério da Saúde, as

seguintes perguntas:

1. Qual o calendário para a implementação destas medidas reivindicadas, justas e necessárias, e que são

reivindicadas pelos profissionais de enfermagem?

Palácio de São Bento, 11 de setembro de 2017.

O deputado

Moisés Ferreira


