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REQUERIMENTO Número      /XIII (     .ª)

PERGUNTA Número      /XIII (     .ª)

Assunto: Horas extraordinárias em dívida aos profissionais de enfermagem

Destinatário: Ministério da Saúde

Exm. Senhor Presidente da Assembleia da República

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses denunciou a existência de quase 520 mil horas extraordinárias

em dívida  aos  profissionais  de  enfermagem que  trabalham nos  hospitais  do  SNS.  E  este  número,

segundo a estrutura sindical, tem apenas em linha de conta 26 instituição hospitalares apuradas, faltando

ainda o apuramento de outras 18 instituições.

Estima-se, por isso, que exista uma dívida na ordem dos 7 a 8 milhões de euros aos profissionais de

enfermagem que trabalham nos hospitais públicos.

O défice de profissionais no Serviço Nacional de Saúde tem sobrecarregado os existentes e obrigado à

realização de centenas de horas extraordinárias por cada trabalhador. A sobrecarga de trabalho,  em

particular sobre os profissionais de enfermagem, tem resultado no aumento de fenómenos de burnout e

no aumento do absentismo por parte destes profissionais.

A falta de enfermeiros no SNS (e a consequente sobrecarga dos existentes) apenas prejudica os próprios

trabalhadores, assim como a prestação de cuidados de saúde no SNS e, em última instância, os utentes.

É por isso mesmo que o Bloco de Esquerda tem insistido na necessidade de uma maior contratação para

o SNS, privilegiando a contratação direta e facilitando as contratações em situações de substituição por

ausência temporária do trabalhador.

No Orçamento do Estado para 2017 foi incluída uma norma, por proposta do Bloco de Esquerda, para

que “os serviços e estabelecimentos de saúde integrados no setor público administrativo podem, nos

termos  a  definir  no  diploma  de  execução  orçamental,  proceder  ao  recrutamento  de  trabalhadores

enfermeiros,  mediante  celebração  de  contratos  de  trabalho  em  funções  públicas  por  tempo

indeterminado, correspondente ao número máximo de postos de trabalho que venha a ser estabelecido

por despacho dos membros do Governos responsáveis pelas áreas as finanças e da saúde”.

É preciso garantir  que este recrutamento extraordinário se inicia o mais rapidamente possível  e que

corresponde às necessidades das instituições integradas no setor público administrativo. É necessário

também, em complementaridade com esta proposta, a contratação de mais profissionais para o setor
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empresarial do estado inserido no SNS, diminuindo o recurso a horas extraordinárias. Exige-se ainda que

o Estado cumpra os compromissos com os seus trabalhadores e acorde uma forma de pagamento das

horas extraordinárias que tem em dívida para com os profissionais de enfermagem. 

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. Quando será aberto  o  procedimento  concursal  extraordinário  para  enfermeiros  no setor  público

administrativo para reforço de profissionais, em particular, nos cuidados de saúde primários?

2. Durante o ano de 2017 proceder-se-á à contratação de mais profissionais de enfermagem para o

setor EPE do SNS, de forma a aumentar o número de profissionais?

3. Quando será reforçada a autonomia de contratação das instituições em situações de substituição

por ausência temporária de trabalhador?

4. Quando e de que forma serão pagas as horas extraordinárias aos profissionais de enfermagem?

Palácio de São Bento, 11 de dezembro de 2016.

O deputado,

Moisés Ferreira


